
 Le Flâneur 
Pengembaraan tidak berhenti, bukan karena tidak ada tempat berlabuh 
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“Deposuit Potentes de Sede et Exaltavat Humiles” 

Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan naikan mereka yang terhina 
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Tidak perlu repot-repot membalik halaman 

Tidak perlu menegangkan urat syaraf untuk membaca 

Tidak perlu menguras otak untuk berfikir 

Jika tidak ingin menambah masalah dan penderitaan 

 

 

 

 

Terimakasih kepada semua yang datang dan pergi, walaupun tanpa pamit 

Terimakasih kepada mereka tempatku kembali 

Terimakasih kepada kepada kaum yang hanya punya sebelah mata 

Terimakasih kepada semesta dan lika-likunya yang telah menginspirasi 

Merci beaucoup! 

 

 

 

 

Pengembara bukan lah hal yang buruk 

Tidak memilih juga bukan berarti pasif 

Menjadi berbeda bukanlah kesalahan 

Asalkan hatimu bebas, pikiranmu bebas 

 

 

 

Ayuwinati, Juni 2020 
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Nokturnal Purnama (Part 1) 
 

urnama tidak pernah sebesar ini. Bahkan tidak pernah seterang ini. 

Bintang-bintang pun seraya di telan cahaya liar sang purnama. Kami tidak 

butuh bintang jika purnama bisa menerangi jalan alternatif yang kami 

lalui. Kami takut diikuti motor lain dan dibegal. Kami juga takut menabrak jebakan tali 

atau pohon tumbang yang dipasang di tengah jalan oleh tukang begal. Berkat purnama, 

motor kami dapat melaju mantap dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Jika ada 

polisi, pasti kami dikejar dengan sirinenya yang meraung-raung. 

“Tolong awasi belakang kita terus ya. Kalau-kalau ada motor tanpa lampu 

mengikuti”. Dia memang selalu tahu resiko yang akan terjadi pada suatu kondisi. Seperti 

P 
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saat aku mengajaknya menyusuri karang-karang menuju Pantai Karang Seupang sewaktu 

kami bulan madu. “Kalau mengitari pulau, pasti tidak akan tersesat kan? Air laut juga 

belum terlalu tinggi. Kita bisa lewat Karang Taraje, lalu menyusuri tepi pulau sampai 

Karang Seupang. Daripada lewat perkampungan dan menyewa guide”. Dia mendesah 

pelan, “Kamu kebayang karangnya kaya apa? Berbukit dan tajam-tajam. Kamu pakai 

sepatu crocs loh yang solnya pun sudah licin. Belum lagi kalau capek di tengah jalan, kita 

tidak bisa berhenti karena air laut akan terus meninggi dan menenggelamkan karang. 

Tidak pula bisa menepi karena dataran pulau ini berupa tebing. Pilihan hanya tinggal maju 

terus atau mati terhempas ombak di antara karang-karang.” 

Aku menoleh ke belakang. Rasanya ingin menyewa leher burung hantu agar leher 

ini tidak pegal. Aku tajamkan pandangan dan aku tegakkan telinga. Kosong. Sunyi. 

Terhampar jalanan lapang di antara pohon-pohon kelapa sawit, diiringi suara mesin 

motor bebek sewaan kami dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dia 

mencengkram lutut kiriku, agak keras. 

Sontak aku menolah ke depan. Terlihat satu truk parkir di kanan jalan. Aneh, 

padahal kemudi truk itu menghadap searah dengan kami berjalan, kenapa truk itu diparkir 

di kanan jalan? Di tengah kebun kelapa sawit begini? “Mah, jangan menoleh apa pun yang 

terjadi, jangan!” dia berbisik setengah teriak. Tampak lelaki paruh baya muncul dari depan 

truk. Dia telanjang. Benar-benar telanjang, hanya terbalutkan sinar purnama. Perutnya 

bergelambir kemana-kemana. Lengannya besar berotot, mungkin karena setiap hari 

mengemudikan truk tanpa power steering. Kemaluannya kecil seperti habis memuntahkan 

cairan sebanyak-banyaknya. Bijinya mengerut. Kata “jangan” sepertinya memang ada 

untuk dibantah. Setelah motor kami melewati truk tersebut, aku sedikit menoleh. 

Terbaring wanita tanpa busana di depan truk itu. Dia mencengkram lutut kiriku lagi, kali 

ini sangat keras. “Mah! Bukan urusan kita, stop menoleh jika kamu tidak mau kita dikejar 
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laki-laki itu.” Aku menelan ludah, menyandarkan kepala di punggungnya. Memeluknya 

semakin erat. 

Aku berani bertaruh wanita itu bukan istrinya. Pokoknya hubungan diantara 

mereka pasti bersifat rahasia. Apakah wanita itu pelacur? Dibayar berapa dia disetubuhi 

di jalan aspal begitu? Memangnya berapa upah supir truk disini sehingga dapat menyewa 

perempuan panggilan? Jangan-jangan lelaki tadi menculik dan memperkosa wanita itu? 

Apakah wanita itu akan mati dibunuh? Mungkin mayatnya akan dibuang di tengah-

tengah kebun. Subuh nanti, mayatnya akan ditemukan oleh petani. Apakah laki-laki tadi 

akan mengejar kami? Gara-gara aku menoleh dan menjadi saksi atas perbuatan bejatnya? 

Ya Tuhan! Aku hanya ingin kami selamat malam ini.  

Tanganku mencari-cari benda di dalam kantong jaket kulit yang aku kenakan. Jaket 

kulit ini selalu aku kenakan jika berpergian ke luar kota. Almarhum Kakek yang 

membelikannya. Bisa dibilang aku cucu kebanggaan kakek. Aku lah yang akan 

meneruskan kakek menjadi seorang guru. Walaupun aku tidak akan menjadi guru sekolah 

seperti beliau, melainkan dosen di universitas negeri. Ah masih ada! Aku genggam benda 

tersebut erat-erat. Susah-susah kami dapatkan benda ini tadi malam, tidak akan kubiarkan 

siapa pun merenggutnya! 

Aku jadi panik sendiri. Aku terus menerus menoleh ke belakang, kalau-kalau ada 

seberkas sinar lampu truk dari kejauhan. Saat ini, di kepalaku, tukang begal kalah saing 

dengan supir truk tadi. Seakan menyadari keresahanku, dia mengelus lutut kiriku lembut.  

“Tenang, Mah. Sepertinya kita tidak diikuti. Sebentar lagi kita sampai perkampungan, 

kurang dari sepuluh kilo.”  

“Akan kah kita sampai tepat waktu, Pah?”  
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Laju motor menurun drastis. Helm yang aku kenakan membentur helmnya. Suara decitan 

rem tidak terelakkan. Motor kami berhenti melintang agar kami tidak jatuh terguling-

guling. Di tengah jalan, tergeletak sebatang besar pohon kelapa sawit menghalangi 

seluruh ruas jalan. Dari belakang, terdengar suara mesin truk datang mendekat. 

“Siapkan revolver kamu, Mah.” 

 

Tangerang Selatan, 31 Desember 2017 

Early birthday gift for BIW 
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Nokturnal Purnama (Part 2) 

 

“Aku rasa ini satu-satunya kesempatanku untuk membunuhnya.” 

epotong suara bergema di otakku. Suaranya mirip dengan suaraku. Atau 

sebut saja itu memang suaraku. Tidak! Tidak sekarang! Lagi pula dia kan 

istriku. Istri yang sudah aku nikahi selama 8 tahun. Istri yang selalu ada 

saat aku susah dan berduka. Saat kami berduka. 

“Pah, lebih baik kita terobos saja hutan sawit ini dengan motor sampai lokasi bekas 

tambang timah. I have a plan. Trust me, okay?” Dia mencengkram kencang lengan 

S 
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kananku. Pada saat yang sama, keringat mengalir keluar dari tubuhku. Satu keringat 

seukuran bulir jagung melewati pelipis mata kiriku. Aku usap sebelum membuat mataku 

perih. “Revolver-mu sudah terisi, kan?” Dia mengangguk mantap dan menunjuk ke arah 

selatan. Aku arahkan motor kesana menerobos rerumputan yang sudah mulai meninggi. 

Truk tidak bisa mengikuti kami ke dalam kebun ini, lain cerita kalau begal. 

Hanya sinar lampu motor yang menemani kami kali ini. Sinar purnama tidak cukup 

banyak untuk menembus daun-daun sawit. Melihat ke arloji, kami sudah berkendara 

selama 94 menit dan menemukan jalan raya lain. Tentu kami tidak akan menyusuri jalan 

raya dan langsung memilih untuk menerobos ke padang rumput, tetap mengarah ke 

selatan. Setelah melewati padang rumput, ternyata air laut sedang pasang. Seharusnya 

kami bisa melewati jalan setapak ditepi tebing ini. Namun jalan setapak itu sudah 

terendam air laut, motor tak mungkin bisa lewat. Terlalu berbahaya. Aku pun dapat 

melihat pantulan purnama pada permukaan air laut yang tampak hitam pekat itu. 

Seandainya tidak sedang dikejar-kejar, aku ingin duduk, merokok, dan minum kopi hitam 

tanpa gula. Menikmati pemandangan indah ini. 

“Ayo turun, lipat celanamu setinggi mungkin.” katanya seraya menepuk bahuku 

dan turun dari motor. Aku melepas helm dan menggantungnya pada spion kanan. Aku 

pun melepas celanaku dan hanya celana pendek yang menutupi bagian bawah badanku. 

Dia melihatku heran. “Hahaha dasar manusia tanpa resiko. Kalau aku pakai celana dalam 

doang, nanti kita ditangkap polisi nggak ya?” Berkacak pinggang, matanya berbinar, dan 

lidahnya menjulur keluar meledekku. Menggemaskan sekali. “Lah ya nggak apa-apa. Biar 

nambah masalah nanti kalau ketangkep, seneng juga kan kamu?” aku belai rambutnya 

dan aku cium pelipis kanannya. Kemudian kami berlari ke arah air laut pasang, memecah 

bayangan sang purnama. Meresapi dinginnya air laut, dalam tenang. 
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Setelah menyeberangi air laut pasang, kami pun tiba di bekas tambang timah. 

Malam hari pun, aku masih bisa merasakan eksotisme dari tempat ini. Tebing batu 

kecoklatan menjulang tinggi, bertekstur tajam dan kasar. Tepat di tengah kawasan, 

bersemayam danau tanpa riak, dan lagi-lagi purnama terpantulkan sempurna di sana. 

Purnama memang menandakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Menyapu 

pandangan, aku yakin tidak ada satu orang pun di sini. Kami berlari ke arah terowongan 

dan bersembunyi. Tidak terbayang olehku para pekerja tambang dulu sudah bisa 

membuka terowongan sebesar ini, dengan tangan mereka sendiri. Apakah upah yang 

mereka peroleh setimpal? 

“What’s your plan now?” tanyaku, sembari melihat ke arah pintu terowongan. 

“Kamu tahu masih ada yang membuntuti kita?” tanyanya dalam bisik. Aku terkejut. “Tidak, 

aku rasa tidak”. Dia mendorongku pelan. “Hei, kamu kenapa sih? Pejamkan matamu dan 

dengarkan baik-baik.” Aku mendengar suara nafasku yang tidak teratur, suara nafasnya 

yang diatur, dan suara cekikikan kelelawar yang terganggu karena kedatangan kami. 

“Well, tidak ada yang membuntuti kita, Pah! Kayanya begal itu hanya akan menghadang 

si supir truk brengsek hahaha.” Dia mengacak-ngacak rambutku. “Aku cuma ingin kamu 

tenang, atur nafas, dan lihat ke atas.” Yang aku lihat adalah bulan purnama tanpa selimut 

awan sedikit pun. “Kita akan memanjat terowongan setinggi 116 meter, ke atas sana.” 

Istriku memang benar-benar gila. 

“Kita nggak punya equipment apapun, Mah.” 

Alih-alih mendengarkan, dia malah mulai meraba-raba dinding terowongan ini. 

Mencari pijakan yang aman sampai ke atas sana. Dan benar saja dia mulai memanjat. Mau 

tak mau aku mengikuti rencananya. Celah ke atas berdiameter kira-kira 200 cm, jangan 

harap kamu bisa menyentuh antar dinding dengan kedua bentang tanganmu. Tanpa 

keahlian panjat tebing, tidak mungkin orang lain melakukannya. Aku benci telah 
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meninggalkan sarung tangan kulitku di penginapan. Aku coba memanjat, berpijak, meraih 

pegangan yang lebih tinggi, mengangkat badan, dan berpijak lagi, meraih lagi. Aku harap 

ada yang mendokumentasikan kami, karena apa yang sedang kami lakukan ini keren 

sekali! 

Setelah 60 menit bersusah payah, dan tanganku pun lecet semua, kami sampai 

juga di atas. Baju kami yang belum sempat kering karena air laut, sekarang tambah basah 

karena keringat. Aku membuka jaket dan menggantungnya di lengan kananku, sampai 

menutupi tanganku. Di kejauhan, aku melihat cahaya dari lampu petromak yang 

menggantung di rumah-rumah. Ternyata kami sampai di perkampungan tempat kami 

menginap. Dia melangkah mantap ke arah cahaya petromak sambil membetulkan ikatan 

rambutnya yang mulai berantakan. 

“Mah” 

Dia membalikkan badan dan senyum pun hilang dari wajahnya. Darahnya seperti 

hilang begitu saja dari tubuhnya. Pucat pasi kata orang-orang. Pupil matanya membesar, 

nafasnya memburu, raut wajahnya mengeras. Mungkin dia ketakutan. Dia masih juga 

menyelesaikan ikatan rambut sambil melihat ke arah mulut pistol ber-silencer yang sudah 

kuacungkan 5 cm di depan dahinya. Dia tahu, jika aku tembak sekarang, tak satupun 

orang akan mendengar kami. Tidak penduduk kampung itu sekali pun. Angin membawa 

pergi suaranya jauh ke angkasa. 

Bibirnya bergetar. “Kemarin malam saat kamu sudah tidur, aku merapihkan tasmu. 

Aku sempat buka pouch kulit yang kamu bilang nggak boleh dibuka. Ada 2 paspor. Atas 

nama kamu, Kevin Kurniawan dan satu lagi atas nama Permadi Atmaja. Tapi fotomu ada 

di dua paspor itu. Satu permintaan terakhir boleh, Vin?”  
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Masih saja dia menatapku lembut. Sial. Sial! “Apa Yas? Kamu mau tahu mengapa 

aku harus menarik pelatuk ini?” Tanyaku datar, airmata mulai mengalir dari mata 

kanannya. “Jangan rusak wajahku di pemakaman nanti Vin. Tembak tepat dimana 

revolver-ku berada” 

Pew! Satu peluru menembus kesunyian. 

“Maafkan aku. Nyawa harus dibayar nyawa.” 

 

Tangerang Selatan, 19 Januari 2020 

Birthday gift for every person born in January 
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Negeri Ini (Butuh) Kecanduan Botol Mantra 

 

ku tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana. Semuanya mengalir 

deras di kepalaku. Semuanya tidak ingin mengantri, berdesak-desakan 

menuju ujung jemariku. Semuanya saling tusuk dari belakang, demi 

menjadi juara. Jika nanti ceritaku sulit dipahami, kamu adalah orang yang berpikiran 

waras. Jika kamu paham semuanya, jangan jebloskan aku ke penjara. 

A 
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Sore ini aku menjajakkan daganganku di lampu merah Jalan Pajajaran. Dengan 

bangga, aku membawa sekeranjang penuh botol-botol mantra nasihat kehidupan 

dengan harapan akan laris minimal setengahnya. Manusia perlu nasihat kehidupan 

bukan? Sering aku lihat mereka berlidah tajam memaki-maki orang yang miskin. Aku 

punya botolnya! Atau orang yang selalu iri melihat temannya lebih sukses? Ah, botolnya 

ada! Botol anti selingkuh pun ada kawan! “Botol anti korupsi, botol anti terorisme, botol 

anti makar, botol mantra botol mantra nasihat kehidupan!”, ucapku lantang di depan kaca 

mobil yang sedang menunggu lampu merah. Anehnya, meskipun banyak kendaraan yang 

lewat diakibatkan sistem satu arah, botolku tetap saja tidak laku. Aku merasa sudah 

berteriak-teriak mempromosikan barang daganganku, namun para pengemudi dan 

penumpang kendaraan tetap tidak mempedulikanku. Mungkin, suara manusia tidak lagi 

mereka dengar. Aku harus mentransformasikan diriku menjadi anjing chi hua hua dulu, 

baru gonggonganku mereka dengar. Buktinya, banyak orang lebih memilih memelihara 

hewan dibandingkan memiliki anak. Banyak orang lebih sedih dan menangis ketika 

menonton adegan anjing tertabrak mobil. Bahkan, mereka sampai hati memaki-maki si 

pengendara mobil, walaupun adegan itu adalah fiksi belaka. Ah, aku lupa meracik botol 

mantra nasihat kehidupan: setiap manusia berhak bersuara dan didengarkan. 

Atau sederhananya, mereka menikmati dalam melakukan kejahatan, kekejian, 

ketidak-manusiawi-an. 

*** 

Percaya atau tidak, takdir itu ada dan nyata. Takdir itu sudah ditetapkan sejak 

sebelum kita dilahirkan dan tidak dapat diubah. Beberapa contoh takdir yaitu; kematian, 

rezeki, dan jodoh. Begitulah kira-kira hafalan sekolah dasar yang masih aku ingat sampai 

sekarang. Mungkin aku sudah bisa memberikan tambahan contoh takdir. Contoh ini akan 

sedikit panjang seperti soal cerita matematika. Aku bekerja sebagai pelayan pada salah 
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satu kafe di Taman Kencana. Banyak pelanggan yang protes karena kafe kami tutup lebih 

awal dibandingkan kafe-kafe lain. Aku sampaikan saran-semi-protes para pelanggan itu 

kepada General Manajer. Aku jelaskan panjang lebar. “Jika kafe buka lebih lama, 

penghasilan yang didapatkan akan jauh lebih banyak. Hasilnya bisa membuat 

peningkatan sarana kafe atau membuka cabang baru”, jelasku. General Manager itu 

tersenyum, mengiyakan, dan berlalu begitu saja. Alhasil, kafe tetap tutup lebih awal. 

Pelanggan semakin berprotes ria. Berkali-kali aku sampaikan protes-semi-saran dari para 

pelanggan, tidak pula hati General Manajer itu bergeming. Ada dua kemungkinan dari 

kejadian tersebut. Pertama si General Manajer tidak mau mendengarkan aku. Kedua, 

General Manajer mendengarkan aku tetapi tidak memikirkan apa yang aku katakan. 

Kemungkinan kedua lebih tepat karena kemarin aku paksa dia untuk membeli botol 

mantra nasihat kehidupan yang baru aku racik. Berarti, otaknya bagaikan mie cina yang 

direbus terlalu lama. Lembek dan sulit bekerja. Sudah menjadi takdirnya memiliki otak 

seperti itu. Maafkan aku tidak bisa merubah takdir. 

*** 

Sebelum pulang ke kontrakan, biasanya aku nongkrong dulu dengan abang bakso 

di samping Rumah Sakit PMI. Aku selalu suka nongkrong di sini. Pertama, baksonya enak 

jadi aku rela merogoh kocek lebih. Kedua, aku menunggu kemacetan Jalan Baru mereda 

(walaupun di google map selalu merah!). Ketiga, mulut si abang penuh gosip orang-orang 

kaya. Siapa yang tidak suka gosip? Tolong stop bacanya sampai sini kalau begitu. 

Terimakasih dan sampai jumpa lagi mata-mata penuh dusta! 

Baiklah, ceritanya akan kulanjutkan bagi pecinta gosip. 

Si abang mulai bercerita setelah memberikanku mangkuk bergambar ayam berisi 

setengah porsi bakso panas. Tadi siang dia mengobrol dengan supir dari artis X. Jujur, aku 
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tidak pernah dengar nama artis itu jadi kesebut saja artis X. “Artis X baru saja membeli 

baju di Paris yang harganya ratusan juta rupiah”, tutur si abang. Mendengarnya, aku 

sampai tersedak kuah bakso. Si abang menertawakan aku. Dia bilang bahwa banyak juga 

pengacara memakai sepatu seharga mobil, seraya memberikan aku air putih. Mataku 

berair, tenggorokanku panas, tapi ingin terus mendengarkan gosip. Kegunaan komoditas 

barang sudah bukan pada fungsi kualitatifnya, melainkan fungsi kuantitatifnya yaitu 

harga. Semakin mahal harganya, kamu akan semakin dipandang dan dihargai orang. Aku 

merasa otakku sudah seperti mie cina yang direbus terlalu lama. Apakah baju ratusan juta 

itu anti peluru? Apakah sepatu seharga mobil bisa membuat pemakainya tidak perlu 

berjalan lagi? Aku paham konsep ada harga ada kualitas, tetapi aku benar-benar tidak 

bisa menghubungkan sepatu dengan mobil melalui logika matematika yang sudah 

menjelimet di kepalaku. 

Setelah kenyang menelan gosip, aku pulang dengan ojek online. Jalan Baru masih 

macet, dibanjiri wajah-wajah kelelahan bekerja. Aku mencari baju ratusan juta maupun 

sepatu seharga mobil dari pemilik wajah-wajah itu, tapi tidak kutemukan. Setidaknya kami 

yang terjebak macet ini mempunyai pemahaman yang sama. 

*** 

Jika sedang dibonceng, aku jadi memiliki kesempatan untuk bengong. Aku sering 

sekali membayangkan berbagai cara kematianku kelak. Jika aku gantung diri, apakah 

beritaku akan seheboh vokalis band terkenal itu? Akan kah album band milikku akan laris? 

Sayangnya aku bukan vokalis band jadi aku tidak akan gantung diri. Dari sudut mataku, 

aku menangkap pengemudi motor disampingku bengong, melihatku menggeleng-

gelengkan kepala tanpa sebab. Aku tak peduli, aku lepas liarkan lagi si pengemudi motor 

itu. Bagaimana jika ketika aku sedang menyetir, tiba-tiba ada pohon tumbang yang 

membuat tubuhku remuk seketika? Atau ketika sedang menyebrang jalan, ada 



14 
 

pengemudi mabuk yang menabrak hingga aku terlempar 50 meter. Atau ada perampok 

yang menembakkan pelurunya tepat di dadaku. Apakah orang-orang akan menangisi 

aku? Atau malah menyumpah serapahkan aku karena belum membayar hutang? Lebih 

baik aku kumpulkan dulu pundi-pundi yang banyak sampai aku bisa membayar hutang, 

baru lah mati kemudian. 

Omong-omong hutang, arti kata ini sepertinya terbagi dua. Pertama, hutang 

didefinisikan sebagai uang atau benda yang kita pinjam dan dijanjikan untuk 

dikembalikan sesuai kesepakatan peminjam dan pemiliknya. Seperti yang aku lakukan 

sekarang ini, aku meminjam uang dari pacarku untuk membayar uang kontrakan dan kami 

sepakat akan aku lunasi akhir bulan ini. Kedua, hutang didefinisikan sebagai jasa yang 

sudah diberikan kepada seseorang yang seharusnya secara suka rela dilakukan untuk 

orang yang membutuhkan jasa tersebut dan dikira sebagai pemberian yang benar-benar 

suka rela oleh penerimanya. Biasanya penerima ini disebut ‘berhutang jasa’. Jenis hutang 

ini sangat implisit dan akan ditagih disaat-saat yang menguntungkan bagi pemberi. 

Bagaikan dua sisi koin, menguntungkan pemberi dan merugikan penerima di dalam satu 

ruang dan waktu. 

Sebagai contoh pahit, aku memiliki teman di lampu merah Jalan Pajajaran. Dia 

adalah Suchay, begitu dia menyebut dirinya, seorang pengamen berpenampilan kasual 

yang menggunakan sneakers merah. Dia pernah menawarkan botol mantraku untuk 

dijadikan lirik lagunya. Katanya biar orang-orang penasaran dengan botol mantraku dan 

segera membelinya dariku. Hal yang mudah, pikirku. Penjualan botol mantraku memang 

meningkat sedikit setelahnya. Terkadang aku suka membantunya bernyanyi di lampu 

merah karena wajah dan suaraku lebih bagus darinya. Setidaknya sebagai tanda 

terimakasih atas lirik lagu ‘Negeri ini Kecanduan Botol Mantra’. Suatu hari, Suchay 

mendapat tawaran tampil pada acara amal di salah satu kampus. Suchay bilang karena 
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wajah dan suaraku bagus, aku diminta bernyanyi 3 lagu. Suchay tidak akan tampil karena 

dia malas menjadi terkenal. Aku sempat malas menanggapi namun dia bilang akan 

dibayar lumayan. Aku yang beranak piutang ini mau saja. Setelah selesai acara, kami 

duduk-duduk di pinggiran kampus. Sampailah pada pembagian upah, Suchay hanya 

memberiku 30% dari yang diberikan mahasiswa kepadanya. Sebanyak 70% upah 

meluncur ke kantong jeans bututnya. Katanya ini sebagai jasa sudah mempromosikan 

botol mantraku. Aku diam saja. Beberapa hari setelahnya, aku sedikit senang karena 

Suchay digebukin massa akibat mencopet di Pasar Anyar. Jika melempar batu ke air, hati-

hati dengan cipratannya. 

*** 

Sedari tadi aku belum diberi kesempatan berkenalan oleh cerita-cerita yang ada di 

otakku. Maafkan mereka. Namaku Ara, berumur 31 tahun, dan belum menikah. Aku punya 

pacar dan sudah berpacaran selama 5 tahun. Pacarku baik dan tidak norak karena rela 

uangnya aku hutangi setiap bulan dan tidak membuatku merasa berhutang jasa. Yang 

norak adalah teman-temanku yang sudah menikah. 

Sepertinya jika kamu baru menikah, kamu akan menjadi norak. Kalau bukan norak 

ya lebay. Misalnya, “gue izin dulu ya sama suamik gue”, “suami gue lagi gak ada di rumah”, 

atau “suamik gue lagi pengen dimasakin sayur bening”. Padahal dan padahal, aku kenal 

dengan semua suami dari teman-temanku. Aku bertanya dengan cara begini: “eh gimana, 

Endro bisa nggak?”, “kan bisa pergi sama Iqbal?”, atau “bikinin pancake aja buat Wisnu”, 

tapi mereka tetap menjawab ‘Suamik gue’. Posesif pisan, Neng? 
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Kelebayan ini juga terjadi pada para suami. Semisal si istri update di media sosial 

foto pernikahan mereka, suami akan memberi komentar: “Jadikan lah pernikahan kami 

barokah, selalu lindungi kami dalam menjalankan sunnah-Mu.” Sejak kapan berdoa 

dipanjatkan melalui media sosial? Tuhan, negeri ini (butuh) kecanduan botol mantra. 

*** 

Oh, aku telah sampai di depan kontrakan. Pacarku sudah menungguku di teras 

sambil menghisap rokok superfine clove. Wangi ayam goreng dari dalam kontrakan 

menggerayangi hidung dan perutku. 

 

Dramaga, 17 Agustus 2017 

Sebagai hadiah untuk tanah airku 
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Cewek Munafik! 

 

“Kamu tau nggak? Kamu itu cewek munafik!”  

eriak laki-laki itu. Perempuan yang diteriaki hanya melongo.  

“Giliran aku punya duit kamu selalu ada buat aku. Sekarang? Giliran 

aku miskin, kamu kemana?! Kamu buang aku begitu saja! Aku sudah 

seperti sampah di matamu ya! Dasar Munafik! Cewek munafik!” 

Perempuan itu pun ditinggali dengan berbalutkan rasa malu. 

Nama perempuan itu adalah Mirana. Dia termasuk perempuan cantik. Wajahnya 

putih bersih walaupun tanpa bedak. Semua laki-laki pasti terpana melihat cara jalannya. 

Tidak ada laki-laki yang tidak suka padanya. Bahkan Mirana selalu menjadi buah bibir laki-

T 
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laki, dimana pun. Tubuhnya yang tergolong seksi pun menjadi bahan obrolan 

perempuan-perempuan bertubuh gempal. Mirana sering sekali dimintai tips untuk bisa 

mendapatkan badan seperti miliknya. 

Mirana. Seorang perempuan pekerja keras dan berkemauan kuat. Sekarang dia 

bekerja di salah satu instansi swasta, walaupun hanya bergaji rata-rata. Mirana selalu 

mempertimbangkan uang yang masuk dan keluar dari rekeningnya. Dia gemar sekali 

menabung. Meskipun cantik, dia bukan tipe wanita gemar berbelanja. Dia selalu 

menabung, berapapun setiap bulannya. Mirana selalu berjaga-jaga jika ada keperluan 

mendesak. Dia tidak perlu repot-repot meminjam uang kepada teman-temannya jika dia 

sakit. Walaupun sulit, jangan pernah merepotkan orang lain. Yang paling penting, jangan 

pernah hidup dari belas kasihan orang. Begitu lah prinsip hidup Mirana yang hidup sendiri 

tanpa keluarga. 

“Kamu mau nggak jadi pacarku?” tanya Balanar kepada Mirana setahun yang lalu. 

Balanar menggenggam tangannya erat. Lilin-lilin kecil menemani mereka malam itu. 

Balanar adalah seorang laki-laki pemilik usaha rumah makan seafood terkenal di Jakarta. 

Jangan tanya lagi omset perbulannya. Balanar berkenalan dengan Mirana saat Mirana dan 

teman-teman kantornya makan di rumah makan tersebut. Sebulan cukup bagi Balanar 

sebagai masa pendekatan. Mirana harus menjawab Balanar. 

Mirana ragu karena dia bukan lah siapa-siapa dibanding Balanar. Balanar itu 

memang sudah kaya dari dulu. Orang tuanya merupakan pemilik pertambangan timah di 

Belitung. Sedangkan Mirana? Mirana hanyalah gadis perantau dari Lombok. Mirana diusir 

keluarganya karena tidak ingin dijodohkan dengan seorang tuan tanah. Masa lalu Mirana? 

Dia pernah bekerja di klab malam saking sulitnya mencari kerja. Kamu tahu kan wanita 

cantik di klab malam melakukan apa? Namun Balanar tidak pernah mempermasalahkan 

hal itu. Balanar selalu baik padanya. Mirana sangat takut. Apakah Balanar benar-benar 
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baik atau kah sama seperti laki-laki di klab malam? Dia hanya mengangguk kepada 

Balanar atas pertanyaan mengejutkan itu. Bintang-bintang bersinar terang malam itu. 

“Semoga saja ini merupakan jalan hidup baru bagiku”, doa Mirana dalam hati. Balanar 

menganggap anggukan merupakan jawaban “iya”. Balanar mencium kening Mirana. 

Mirana selalu ada untuk Balanar. Balanar pun demikian. Mereka akan segera 

menikah tahun depan. Balanar berbeda dari laki-laki di klab malam. Cintanya tulus. 

Setidaknya sejauh ini begitu. 

Siapa sangka setelah 6 bulan dari rencana pernikahan, usaha Balanar pun mulai 

hancur. Balanar kena tipu oleh pemasok bahan seafood-nya. Balanar memang payah. 

Jatuh cinta membuatnya lalai. Banyak sekali komplain dari pelanggan Balanar. Hal 

tersebut cepat sekali membuat rumah makan tersebut tidak laku lagi. Kalian tahu kan 

masyarakat kita? Kekuatan media massa kita? Semua usaha Balanar selama 5 tahun 

hancur berantakan. Balanar? Sekarang dia menjadi seorang pengangguran. Tabungan? 

Balanar sering sekali berfoya-foya. Investasi? Balanar tak paham itu. Orang tuanya? 

Ternyata Balanar anak pembangkang yang sudah lama tidak dianggap sebagai keluarga. 

Harapan hidup? Saat ini hanya Mirana, kesayangannya. 

Tentu saja Mirana tidak meninggalkan Balanar. Mereka tetap berpacaran. 

Walaupun Mirana banyak terkejut dan mengetahui hal baru dari pribadi Balanar. Jika 

Balanar membutuhkan uang, Mirana memberikannya (tentunya setelah menghitung uang 

di rekeningnya). Balanar sering menolak, tetapi Mirana tetap memberikannya. Mirana 

sering berkata, “Kapan-kapan gantian ya bayarinnya.” dengan senyum manis dan tatapan 

lembutnya itu. Mirana sangat yakin akan masa depan mereka berdua. Lagi pula, Mirana 

senang jika harus memiliki Balanar dari nol. Sama-sama berjuang. 
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Lama kelamaan, Balanar merasa rendah diri. Uang yang Mirana berikan terus 

menerus membuatnya tersinggung. Seperti banyak orang bilang, orang susah mudah 

tersinggung! Balanar mencoba menjauh dari Mirana. Balanar ingin bekerja lebih keras dan 

tidak menerima uang lagi dari Mirana. Segala cara dilakukan dari menjadi tukang ojek 

online sampai pegawai kantoran kelas teri. Pekerja kantoran tidak seleluasa sebagai 

pemilik rumah makan. Yang namanya pekerja kantoran sekalipun, tetaplah akan disuruh-

suruh. Sibuk sekali sampai lupa waktu. Balanar pun jarang sekali menghubungi Mirana. 

Balanar juga sudah jarang mengajak Mirana bertemu. Kerja, kerja, dan kerja! Hanya itu di 

kepalanya. Kerja sama dengan uang! 

Mirana. Merana kah dia? Dia ingin sekali bertemu dengan Balanar. Mirana saja 

tidak tahu sekarang Balanar kerja dimana. Sudah sebulan Balanar tidak berusaha 

menghubungi Mirana. Balanar menjadi sangat tertutup. Selalu Mirana yang menghubungi 

Balanar. Ingin bertemu pun tidak boleh. “Nanti saja ya. Aku lagi cari uang sekarang buat 

bertahan hidup. Nanti kalo aku udah bisa ketemu kamu, pasti aku kabarin. Aku ceritain 

semuanya.” Itu terus yang diucapkan Balanar. Mirana merasa ditinggalkan. Kalau cerita 

hanya saat bertemu, Mirana tidak akan tahu bagaimana keseharian Balanar. Apakah 

hubungan ini masih sehat? Begini kah cara orang berpacaran? Mirana pun hanya ingin 

bertemu sebentar saja. Ingin sekali Mirana melihat keadaan Balanar. Apakah dia baik-baik 

saja? Sudah makankah dia? Sehat kah dia? Sakit rasanya jika sama-sama berada di satu 

kota tapi tidak bisa bertemu. Sepertinya lebih bahagia orang yang menjalani Long 

Distance Relationship? Sakit rasanya jika seseorang yang kita sayang sudah menjadikan 

uang sebagai Tuhan. “Oh Tuhan! Lebih rendahkah aku dari uang?” 

Mirana memutuskan untuk mengajak Balanar bertemu. Mungkin sedikit memaksa. 

Walaupun akan dimarahi tapi dia tidak peduli. Dia sudah terlalu rindu! Mirana menekan 

opsi “Send” di layar smartphone-nya. “Aku ingin ketemu. Mau lihat kamu. Setengah jam 
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saja. Di kantormu juga boleh. Aku yang kesana. Ya? Nggak akan ganggu rezeki kamu kan 

kalo cuma setengah jam?” 

Smartphone Mirana berbunyi pukul 11 malam. Bintang hari ini tidak bersinar. 

Malam kelam hanya ditemani suara terbang kelelawar kelaparan. “Kamu itu ya. 

Keterlaluan! Aku tahu aku sudah miskin sekarang. Jangan menghina begitu lah! Ganggu 

rezeki apanya?! Kamu tuh bisa mikir apa nggak sih! Kamu tuh satu-satunya harapan hidup 

aku sekarang. Tapi kamu malah ngerendahin aku kaya gitu. Kalau kamu bawel minta 

ketemu terus dan nggak bisa sabar, aku nggak mau ketemu lagi sama kamu tau nggak!” 

Mirana ditinggalkannya tanpa kabar 2 hari setelah pesan singkat itu dikirim. Mirana 

jadi bingung. Sensitif sekali Balanar! Mirana tidur dengan rasa kecewa, dan akan bangun 

dengan rasa benci. Begitu lah hari-hari Mirana. Pacar? Ada. Senang? Tidak. 

Akhirnya Balanar mau diajak bertemu Mirana di taman kota. Mirana membawakan 

bekal untuk makan siang bersama. Mirana yakin ini hanya masalah komunikasi. Rasa benci 

dikalahkan dengan luapan rasa rindu. Ternyata Mirana datang lebih cepat dari waktu yang 

dijanjikan. Dia sengaja datang cepat agar bisa memilih bangku taman yang nyaman untuk 

mengobrol dan makan walaupun hanya setengah jam. Dia tidak ingin menyia-nyiakan 

waktu setengah jam yang sudah diberikan pacarnya itu. Hanya rindu yang ada 

dikepalanya. 
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Barulah 15 menit kemudian terlihat sosok Balanar datang dari kejauhan. “Kurusan 

sih tapi tampak sehat”, pikir Mirana. Mirana sampai berdiri dan ingin memeluk Balanar. 

Sebelum sempat memeluk, Balanar berteriak “Munafik! Kamu cewek munafik!” 

 

Tangerang Selatan, 11 Juli 2016 

Jika uang adalah Tuhan, aku memilih tidak punya agama. 
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The Original 

 

ku sedang mengemas pakaian saat mamah masuk ke dalam kamar. 

“Sajadahnya bawa yang ini aja, tipis, jadi bisa diselipin di sisi koper. Oh 

iya jangan bawa uang banyak-banyak, nanti ilang. Semuanya dibayarin 

kan?” Aku cuma mengangguk sembari menerima sajadah tipis itu. Melihatku sibuk di 

dalam kamar yang berantakan, mamah nemilih pergi keluar kamar dan memanggil-

manggil kucing peliharaan kami. Sebenarnya aku tidak setuju dengan pernyataan mamah 

tadi. Pertama, sepertinya aku tidak akan sholat 5 waktu di Flores. Kegiatan kami akan 

seharian, keliling-keliling rumah penduduk yang mayoritas beragama katolik. Rasanya 

aneh untuk beribadah di rumah orang yang berbeda keyakinan. Di sana juga jarang ada 

masjid atau mushola. Paling aku hanya akan sholat subuh dan isya di kamar hotel. Aku 

bisa menggunakan selimut sebagai alas sujud daripada harus membawa sajadah ini. 

Kedua, apakah di Flores banyak ATM seperti di Jakarta sehingga aku tidak perlu membawa 

uang banyak dari sini? Apakah kami sempat mampir ATM? ATM-nya memang dari bank 

A 
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apa? Aku akan tetap membawa uang agak banyak. Tentu tidak semua aku letakkan di 

dompet. Aku pisah ke dalam beberapa amplop dan aku letakkan di dalam daypack, tas 

pinggang, koper, dan dompet tentunya. 

Selesai mengemas koper, aku merebahkan diri di kasur. Jam dinding menunjukkan 

pukul 22.53. Selagi menunggu pesan singkat dari pacarku, aku browsing tentang flores. 

Morfologi wajah penduduk flores memang berbeda ya dari orang jabodetabek. Bahasa 

daerahnya jauh berbeda, intonasi yang digunakan tinggi dengan ritme yang sedikit cepat. 

Kalau dilihat-lihat sepertinya disana patriarki sekali ya. Apa kah mereka berkenan 

menerima tamu perempuan? Bisa tidak ya aku mewawancarai mereka? Lah jangankan 

wawancara, melihat aku yang seperti peranakan cina ini, nanti mereka malah menutup 

pintu rumah. Tanpa sadar, daritadi aku menggigiti bibir. Aku bangkit dan mencari buku 

catatan di dalam daypack. Target dari kantor sebanyak 100 responden pada setiap 

kabupaten dalam waktu 3 minggu. Ada 8 kabupaten di Pulau Flores. Sekarang, target ini 

jadi terkesan muluk-muluk bagiku. Aku ambil pulpen 3 warna favoritku dan menulis 

“amin” dengan tinta biru pada lembar target itu. Aku masukkan lagi buku catatan itu ke 

dalam daypack. Tersembul sedikit bagian kertas tiket yang sudah aku cetak. Aku ambil 

dan aku lihat sekali lagi. Besok aku akan terbang dari Cengkareng pukul 7.20. Lebih baik 

aku tidur sekarang dan membunuh semua kekhawatiran yang bahkan belum terjadi. Aku 

menarik selimut. 

Smartphone-ku bergetar. Ya Tuhan, kenapa aku lupa mengaktifkan mode pesawat! 

Pesan singkat masuk, dari pacarku. “Hei maaf, baru selesai dari lab. Have a safe flight 

tomorrow. Ganbatte!” 

Kalau aku ingin membalas, aku harus merangkai kata-kata, lalu jadi semakin tidak 

ingin tidur. Aku tekan simbol pesawat dan kembali mencoba tidur. Biasanya aku suka 

memikirkan kehidupan sembari memejamkan mata. Cara ini selalu berhasil untuk 
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membuatku terlelap. Well, aku jadi kepikiran mengapa aku harus takut dengan orang 

flores? Sepertinya aku bercermin dari perceraian mamah dan papah. 

Mamah lahir di Jakarta, namun tumbuh dan berkembang dalam asuhan tradisi 

jawa. Mbah Putri dan Mbah Kakung, orang tua mamah, asli orang Banyumas. Bahkan kami 

memiliki buku silsilah keluarga Mbah Kakung. Di buku itu tertulis bahwa Mbah Kakung 

keturunan dari Bupati Banyumas tahun… berapa ya. Intinya kakek kebanggaanku itu 

berdarah biru, golongan priyayi. Tak heran kalau mamah sering mengagung-agungkan 

kaum priyayi (point of view-ku berubah terhadap priyayi setelah membaca Tetralogi Buru 

karya Pak Pram). Di belahan bumi yang lain, sebut saja Yogyakarta, pada tahun kelahiran 

mamah, papahku ikut-ikutan lahir. Lain cerita, papah cuma menumpang lahir di sana. 

Papah tumbuh dan berkembang di Palembang. Tentunya berbalut adat-adat 

sumatera selatan di mana Sungai Musi mengalir. Kakek dan Nenek asli orang Palembang, 

namun buyut dari Nenek menikah dengan orang cina. Tak heran berasal darimana mata 

monolid-ku ini. Sejauh yang aku bisa ingat, mamah dan papah memang tidak pernah 

cocok. Mamah sama sekali tidak kuat mencium aroma masakan ikan, padahal itu makanan 

favorit papah! Mamah selalu bicara lemah lembut, sedangkan papah berbicara lantang 

dan tegas. Perbedaan cara bicara ini seringkali berujung cekcok karena papah dikira 

memarahi mamah. Mamah sering sekali berkata iya, namun sering juga tidak melakukan 

apa yang di-iya-kan. Papah sering sekali jujur dan sering juga jujur pada waktu dan tempat 

yang tidak tepat. Kalau tidak segera bercerai, mereka bisa saling membunuh batin 

masing-masing. Syukurlah mereka bercerai saat aku berumur 5 tahun. Perbedaan adat 

istiadat ditambah gelombang egosentris yang menggulung-gulung memang tidak 

pernah berakhir baik. 

Tok tok tok. “Mbak Merry, udah tidur belum? Mbak. Aku masuk ya.” Terdengar 

pintu dibuka perlahan dan suara langkah adikku masuk, langsung menghamburkan 
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dirinya ke atas kasur. Kalau sudah memaksa begini, dia pasti ingin curhat panjang kali 

lebar kali tinggi. Au revoir dormir! 

“Mbak, masa ya Andika tuh maunya warna ijo, biar katanya terkesan natural dan 

membawa suasana santai. Mamah kan nggak suka ijo, aku harus gimana nih? Bilang apa 

ke Andika?” Adikku memulai ocehannya. Aku hanya menimpali malas-malasan sambil 

bergumam-gumam agar dikira sudah tertidur lelap. “Woy, Mbak Merry. Aku tahu mbak 

belom tidur. Nggak usah pura-pura deh. Baju nikahanku nanti pas resepsi jadinya warna 

apa nih?” Aku membuka mata, cahaya merah jambu dari lampu tidur masih menghiasi 

kamar, dan aku melirik kepadanya. “Ya kamu nanya nggak ada objeknya. Main bilang 

warna ijo, natural, mamah nggak suka. Mana aku tahu.” Aku duduk dan bersandar pada 

dinding, menghadap adikku yang wajahnya seperti baju yang dicuci dengan mesin cuci. 

“Tiap hari aku jalan ke kantor, ketemu macem-macem orang. Semuanya pada pake baju, 

tentu saja. Kita ambil contoh gampang ya, jas hitam. Kita bayangin laki-laki memakai jas 

hitam. Menurutmu kalau ada laki-laki berumur 35 tahun menggunakan jas hitam, berdasi, 

bercelana bahan hitam, sepatu pantofel, sedang berjalan di trotoar sudirman, kira-kira 

pekerjaannya apa ya?” Sontak dia menjawab, “kerja kantoran lah, eksekutif kali atau 

manajer, pokoknya yang sering meeting penting. Ini apa sih hubungannya?” Adikku ini 

memang tidak penyabar. “Well, tiap masuk Gedung Mayapada, orang yang belum punya 

ID Card pasti akan menukarkan KTP atau SIM ke resepsionis agar punya kartu akses ke 

lantai atas. Udah bisa nebak kan baju yang dipake sama si resepsionis?” 

“Jas hitam…” 

“Exactement! My point is, seragam itu hanya untuk memberi label. Label itu 

dibentuk berdasarkan persamaan persepsi. Oh ini nih yang lagi nikah. Oh ini nih keluarga 

yang nikah. Oh ini nih bridesmaid-nya. Coba pikir lagi deh, sepenting itu kah label dalam 

acara resepsi? Masa tamunya nggak tahu mantennya yang mana hahaha. Ya kamu pasti 
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bisa lah jelasin hal ini ke Andika. Boleh copy paste ceritaku, tapi kamu pasti punya analogi 

yang lebih baik. Udah sana tidur. Besok aja mikir lagi, pasti otaknya juga udah nggak ada 

kan sekarang.” “Thanks ya Mbak.” Aku hanya tersenyum dan melambaikan tangan, dia 

berjalan keluar kamar.  

Pernikahan itu sulit sekali ya. Bahkan dari persiapan pernikahan pun sudah seperti 

benang kusut. Nia, adikku, baru kenal Andika 3 bulan belakangan dan tiba-tiba saja 

Andika dan Keluarga ke rumah kami. Sebelumnya, Nia sudah cerita kalau Andika ini 

memang ingin segera menikah. Selama ini, dia sudah mencari perempuan yang mau 

dinikahi, tetapi tidak ada yang mau. Nia lah perempuan ke 28 yang akhirnya mau diajak 

menikah. 

Rasa-rasanya aku perlu menulis agar pikiranku jernih. Aku duduk di meja belajar, 

menyalakan lampu, dan mulai menggoreskan spidol pada kertas buram.  

Begini, jadi ada dua tipe pernikahan, tentunya versi Merry Andani 2020. Tak lupa 

aku menuliskan tanggal pada sisi kanan atas kertas buram. Ini berdasarkan 26 tahun 

perjalanan hidup si Merry. Pertama, ada orang yang menikah karena memang ingin hidup 

bersama sang pujaan hati. Merasa sudah saling cocok dan ingin berbagi dalam suka dan 

duka, ingin punya anak juga tentunya, maka menikahlah mereka. Kedua, ada orang yang 

menikah karena ingin menikah. Tidak peduli pasangannya siapa, yang penting menikah, 

punya anak, menjalankan sunah rasul dan jauh dari maksiat. Jauh juga dari pertanyaan 

“kapan nikah?” Ibarat kucing, yang penting kawin! Versi kedua ini lah si Andika, laki-laki 

lajang berumur 31 tahun. Menurutku ini konyol, tetapi melihat Nia bahagia aku urungkan 

niatku untuk mengolok-oloknya. Nia Andini tetap lah seorang adik kecil yang aku punya 

sejak tahun 1996. 
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Hidup cepat sekali berlalu. Benarkah ungkapan ini? 

Aku selalu mendengarkan Podcast TED Talks selama perjalanan ke kantor yang 

membosankan. Pagi tadi aku mendengarkan topik Shift Time. Bayangkan kita berada di 

sebuah pantai, ada laut dan ada pasir. Diantara laut dan pasir kita seperti melihat batas 

garis, yang sebenarnya hanya ilusi optik. Tidak ada garis di antara laut dan pasir. Garis 

ilusi itu menggambarkan masa sekarang. Jika kita bicara waktu, pasti untuk sesuatu yang 

telah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Aku berikan beberapa contoh. Aku merayakan 

tahun baru di Ancol. Tahun baru merujuk pada masa lalu, 1 Januari 2020. Aku akan 

menghadiri pernikahan Nia dan Andika bulan depan. Bulan depan merujuk pada masa 

depan, 23 Febuari 2020. Aku akan tidur sekarang. Sekarang merujuk pada ilusi, karena 

sekiranya aku butuh 30 detik in the literally near future untuk mematikan lampu belajar, 

pindah ke kasur, menarik selimut, dan memejamkan mata. Jika kita merasa hidup berlalu 

begitu cepat, dan rasanya ingin mengulang momen indah di masa lalu, berarti kamu 

hidup di masa lalu. Kamu tidak hidup di masa sekarang dan bahkan kamu tidak 

memikirkan masih ada masa depan yang penuh misteri! Biarkan hidup berlalu, nikmati 

setiap prosesnya, dan buatlah rencana untuk masa depanmu. Satu yang aku tahu pasti 

untuk masa depanku. Aku tidak akan menikah dengan pacarku! 

KENAPA? 

B U A T  A P A  P A C A R A N  K A L A U  T I D AK  M A U  M E N I K A H? 

Please stop thinking like an oldschool people. Nggak salah kan kalau aku tidak ingin 

menikah? Toh itu kan juga sunah. Bukan berarti apa yang orang-orang lakukan, harus aku 

lakukan juga kan? I need M A N Y friends. Well, many quality friends. Aku sangat suka 

berdiskusi. Berdiskusi membuat kita memahami cara berfikir orang lain. Menikah? Hidup 
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dengan satu laki-laki saja? Membatasi ruang gerak perempuan untuk berdiskusi dengan 

teman-teman lain? That is not a happiness for me. And I choose a happiness. 

Aku memeluk guling, terpejam, dan aku rasa aku mulai memasuki alam mimpi. 

  

Tangerang Selatan, 23 Januari 2020 

Karena sebetulnya kita belum sepenuhnya merdeka, tidak ada demokrasi seutuh-

utuhnya 
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Bukan Manusia 
 

enari. Cantik. Suka. Jatuh cinta. Perhatian. Cinta. Bercinta. Bercita-

cita. Janji. Berkhianat. Kecewa. Pergi. Atau bertahan? Bertahan. Cinta 

lagi? Tidak. Komitmen? Iya. Pacaran? Tidak. Status? Tidak perlu! 

Semua status seperti pacaran atau menikah masih punya kesempatan selingkuh. Tidak 

ada status. Bercinta dengan yang lain? Bukan selingkuh namanya. Sakit hati? Tidak. 

Mengapa? 

Karena aku bukan manusia! Titik! 

*** 

“Ra, pulang naik apa?” 

“Ah. Apa ya. Kamu naik apa?” 

M 
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“Aku bawa mobil. Kamu masih tinggal di Jalan Mawar kan? Aku anterin aja ya? 

Nggak ada kendaraan umum loh jam segini.” 

“Gitu ya? Boleh aja, Van.” 

Jalanan memang sudah sepi. Tidak ada angkutan umum yang lewat. Selalu saja 

begini tiap Sabtu malam. Mentang-mentang parasku cantik, aku selalu kebagian tampil 

malam. “Lebih ramai” kata bos. Selama perjalanan, aku melihat beberapa gelandangan 

tidur di depan pertokoan. Beberapa laki-laki masih nongkrong di sudut jalan. Aku selalu 

takut dengan laki-laki yang berkumpul dan nongkrong. Entah mengapa, aku selalu 

membayangkan mereka sedang membicarakan aku dan memelototi badanku dari atas 

sampai bawah. Untunglah partnerku, Novan, menawarkan untuk mengantar aku pulang. 

Aku sudah sangat lelah. Sepanjang perjalanan, Novan berusaha mengajakku 

mengobrol. Aku sudah menjawab asal-asalan. Lagi pula aku sedikit mabuk. Aku hanya 

ingin sampai kamar dan langsung tidur. 

“Kamu tadi hebat banget Ra. Penonton pada tepuk tangan pas kamu performance 

sendirian.” 

“Iya lah Van. Kalau nggak hebat bukan Rara namanya. Hahaha. Bukan Rara kalau 

nggak bikin cowo-cowo tergila-gila. Bikin cowo-cowo pada berfantasi” 

“Ra, bukan itu maksud aku. Kamu emang bener-bener dancer berbakat. Kamu lagi 

kebanyakan minum ya?” 

“Kamu tuh yang kurang minum! Makanya nggak mabok!” 
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Novan terdiam. Untunglah mobil sudah berhenti tepat di depan Jalan Mawar. Aku 

langsung turun dan langsung masuk kamar. Maaf ya Novan. Aku lelah. Semoga dia juga 

selamat sampai di rumahnya. Aku mulai mendengar rintik hujan menyentuh atap 

kamarku. 

Aku hempaskan tubuhku di atas ranjang. Aku pandangi jam dinding yang 

tergantung tepat di seberang tempat tidurku. Jam dinding itu pemberian mantan 

kekasihku, Jaka. Tidak ada yang spesial dari jam dinding itu. Memang jam dinding itu dua 

kali ukuran jam dinding pada umumnya. Namun jam dinding itu membuat kamar kecil ini 

penuh sesak. Menurut dia, aku tidak kenal waktu. Selalu saja bekerja sampai malam. Hah! 

Kamu kira dengan memberikan jam dinding sebesar itu akan membuatku sadar akan 

waktu? Dasar Jaka bodoh. Jam dinding itu terus berdetik. Di luar mulai hujan deras. Kutarik 

selimut sampai ke dagu. Orang bilang hujan membuat galau. Aku tidak galau. Aku hanya 

kedinginan. Petir menyambar-nyambar mengiringi kutukan seseorang. Apakah aku yang 

terkena kutukan itu? Rasanya aku ingin sekali memutar detik pada jam sialan itu. Kembali 

pada masa dimana aku masih menjadi manusia. 

*** 

Setelah semua selesai, aku berbaring di kasur. Kasur yang hanya cukup untuk satu 

orang. Kali ini, kasurku dipaksa agar cukup untuk berbaring berdua dengan Jaka. Aku suka 

sekali menjadikan tangan Jaka sebagai bantal. Dengan berada di dekat Jaka, aku merasa 

semua akan baik-baik saja. Jaka mengelus-ngelus rambutku dengan tangannya yang lain. 

Kami diam sejenak menatap langit-langit kamar. 

Pikiranku melayang jauh. Aku selalu senang saat membayangkan diriku berada di 

atas awan. Semuanya putih dan lembut. Hening dan tidak ada siapa-siapa. Aku bebas 

berlarian sepuasnya. Aku bebas berteriak sampai suaraku serak. Tidak ada orang-orang 
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yang mengaturku. Aku bebas! Aku bisa melakukan hal sesukaku. Bisa menari bebas tanpa 

rasa khawatir. Bahkan aku mungkin bisa membuat rumah besar di atas awan? Mungkin 

aku orang pertama yang tahu bahwa pelangi akan muncul. Aku juga orang pertama yang 

akan merasakan hangatnya matahari pagi. Bahkan, mungkin aku bisa menyentuh bintang, 

bahkan bulan? 

“Aku sayang kamu, Ra.” 

Sontak lamunanku buyar. “Aku juga sayang kamu”, balasku sembari tersenyum. 

Jaka tampak cemas. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu dia khawatir akan keadaanku. 

Tubuhnya berkeringat. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Aku bisa mendengar 

detak jantungnya. Aku rasa detak jantungnya cukup cepat. Bahkan sangat cepat. Kain dan 

baskom berisi air hangat sudah ada di dekat kasur. Semua sudah disiapkan oleh Jaka. 

Mungkin ini bentuk tangung jawabnya? 

Aku tidak tahu apakah aku akan sakit setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku masih 

menjadi manusia setelah ini. Aku harap aku masih bisa menjadi seorang ibu suatu saat 

nanti. Lalu rasa sakit tiba-tiba menghujam dan darah sudah menodai kasur sempitk. 

Setelah ini aku yakin, aku bukan manusia lagi. 

*** 

Hari itu panas sekali. Sepertinya aku salah kostum. Aku mengenakan kemeja 

longgar dan rok span selutut. Biar begini, aku masih ingin terlihat seksi. Yang salah adalah 

kemeja longgar itu. Harganya murah dibawah seratus ribu rupiah. Bahannya entah apa 

yang memang memerangkap panas sehingga membuat keringat membasahi tubuhku. 

Untuk melupakan panas, aku memasang headset di telinga kiriku dan memutar musik 

klasik. Jaka duduk di sebelahku setelah memesan gado-gado. 



34 
 

“Ka, tadi udah lihat kan? Lucu banget. Dia pasti bakal jago nari kaya aku.” 

“Hehe iya, Ra. Pasti cantik juga kaya kamu.” balas Jaka seraya mencium keningku. 

“Jadi mau kapan?” 

“Aku terserah kamu” 

“Besok malam ya. Aku minta libur sama bos sehari deh. Temenin aku ya, Ka? Aku 

takut kenapa-napa.” 

“Aku pasti temenin, Ra.” 

Jaka menggenggam tanganku erat. Dia juga berkeringat. Mungkin kemejaku 

nggak salah-salah amat! Hari ini memang panas. Jaka Tirta, satu-satunya kekasih yang 

aku miliki. Satu-satunya lelaki yang dekat denganku. Aku tatap matanya dan aku sebut 

namaku, “Rara Kasih Wulandari”. Pupil matanya membesar. Aku tak tahu pasti apa artinya. 

Sepertinya dia masih sayang kepadaku. Perlahan, Jaka melepaskan tanganku. Menyuapiku 

gado-gado yang baru saja datang sambil mengelus perutku yang mulai membuncit. 

 

Tangerang Selatan, Oktober 2016 

Kehidupan bisa memanusiakan manusia, tak terelak membinasakannya juga 
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Mayat Hidup 

 

ku terbangun pada suatu hari yang panas. Aku membuka mata dan 

merasakan sinar matahari masuk dari jendela tanpa basa-basi menusuk 

mataku. Dalam posisi terlentang begini, aku dapat memandang langit 

yang dibingkai dahan-dahan pohon tanpa daun. Aku harap langit masih biru. Warnanya 

tidak terpancar dari balik kaca jendelaku yang penuh debu. Aku bergolek sedikit dan 

mengulet, sendi-sendi pinggangku berbunyi. Punggungku basah karena keringat, 

A 
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merembes ke baju sampai seprei. Semoga tidak merembes ke kasur. Aku merasa sangat 

kehausan. Tenggorokanku sangat kering seperti habis bernyanyi di karaoke semalaman. 

Mungkin aku tidur terlalu lama sehingga tubuhku sangat dehidrasi. Bahkan aku tidak ingin 

buang air kecil. Sembari menunggu keringat kering, aku duduk di sofa carut marut, 

meminum bir kaleng murahan yang aku beli di supermarket. Tangan kananku memainkan 

gawai. Oh ini hari Minggu, pantas saja bos tidak menelfonku. Aku lempar gawai ke ujung 

sofa dan menenggak habis bir sebelum suhunya semakin meningkat seperti ruangan ini. 

Mungkin sudah waktunya mandi. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar 

mandi. Melihat ke langit-langit yang sudah bolong sana-sini, aku mencari tanda-tanda 

keberadaan kecoa. Aku menyapu seluruh pandangan ke lantai, siapa tahu kecoa 

bersembunyi di balik warna keramik merah marun. Berbekal semprotan serangga di sudut 

bak, aku mulai membanjur tubuhku dengan air dingin. Segar sekali rasanya setiap aliran 

air menyapa bagian lekuk tubuhku. Aku menggunakan sabun cair untuk membersihkan 

kotoran yang menempel pada lipatan-lipatan leher, ketiak, punggung, selangkangan, 

belakang lutut, dan sela-sela jari kaki. Aku gosok-gosokkan seluruh tubuhku, yang kadang 

aku terlalu bersemangat, sehingga kulitku menjadi merah-merah karena terlalu keras 

digosok. Tiba-tiba aku merasakan kaki-kaki kecil merayap pada punggung kakiku. “Sialan! 

Kecoa sialan!” Aku hentakkan kakiku dan kecoa itu jatuh ke lantai. Terlihat dia hendak 

mengepakkan sayapnya. Dengan sigap aku semprotkan pembasmi serangga itu tepat di 

tubuh cokelatnya. Kecoa itu masih berlari sana-sini, berusaha memanjat dinding namun 

terjatuh, terbalik, tak bisa membalikkan diri lagi. Kaki-kaki kecilnya meronta-ronta minta 

tolong, namun siapa yang mau menolong? Aku semprotkan sekali lagi, kaki-kaki itu mulai 

melambatkan rontanya. Aku menahan nafas dan sesekali nafas dari mulut, sambil 

melanjutkan menyiram tubuhku yang masih diselimuti busa sabun. 
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Aku merasa paling cantik kalau sudah mandi. Aneh ya, padahal mandi tidak ada 

hubungannya dengan memancungkan ujung hidungmu, memperbesar lekuk matamu, 

mempertebal bibirmu, atau membuat dagumu menjadi lancip. Morfologi wajahmu akan 

tetap sama. Wajahku tetap tembam, berahang kuat, berhidung jambu, bermata kecil. 

Bibirku memang sudah tebal, tapi tidak cantik. Orang tetap akan mengenalimu sebagai 

kamu walaupun sudah mandi. Bayangkan jika setiap kali mandi, kita menjadi cantik 

sampai tidak dikenali. Setiap kali mandi, identitas kita berganti. Pagi menjadi si A, malam 

menjadi si B. Besok paginya menjadi si C. Kita harus berkenalan lagi dengan orang bahkan 

orang serumah! “Iya ini aku, tadinya aku A, tetapi aku sekarang menjadi B.” Aku tertawa-

tawa sendiri melihat diriku berbicara di depan cermin. Tetapi aku tetap merasa paling 

cantik, mungkin karena sudah wangi dan tidak bau keringat lagi. Kecantikan sering 

disimbolkan dengan bunga. Bunga membuat cantik sebuah rumah bahkan sampai 

sebuah makam. Bunga menghiasi dengan warna warninya. Perpaduan kembang tabur, 

mawar merah, mawar putih, serta anggunnya melati. Tak kalah juga, bunga mempunyai 

kekuatan untuk menghiasi makam dengan berbagai wewangian yang entah bagaimana 

bisa bersatu padu menjadi wangi khas pemakaman. Wangi bunga seakan-akan ingin 

mengusir bau mayat yang ditanamkan dalam-dalam di tempat itu. Setiap berkunjung, 

peziarah tetap menabur bunga walaupun mayat dikuburkan sudah bertahun-tahun yang 

lalu. 

*** 

“Mbah, aku janji akan menjadi orang yang membanggakanmu, walaupun entah 

Mbah bisa melihatku atau tidak dari balik tanah ini.” Aku selalu berjanji dalam hati di 

depan makam Mbah Kakung setiap kali berkunjung saat lebaran. Mama duduk di samping 

makam, meneteskan air mata. Matanya menatap nisan yang kini sudah diganti menjadi 

batu marmer. Papa duduk pada sisi makam yang lain, merokok, dan memainkan gawai. 
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Mataku tertuju pada bunga mawar yang diletakkan dibawah nisan. Tiga bunga mawar 

merah diletakkan menghiasi helm besi perak yang memantulkan sinar matahari pada 

siang hari itu. “Bunga mawar merah adalah bunga kesukaan Mbah Kakung.” Begitu lah 

kata Mama. Aku sendiri tidak pernah bertemu Mbah Kakung semasa hidupnya. Menurut 

penuturan Mama, Mbah Kakung orang yang sangat jujur. “Dulu Mbah Kakung pernah 

ditawari untuk naik pangkat, jadi jenderal. Siapa yang nggak mau jadi jenderal? Ya Mbah 

Kakung itu. Disuruh bayar katanya, ya buat apa toh? Pangkat kok dibeli. Yaudah jadi 

Kolonel aja, yang penting sudah berjuang membantu kemerdekaan Indonesia.” Aku 

membayangkan betapa kuat pendirian Mbah Kakung. Susah sekali pasti menjadi Mbah 

Kakung pada saat itu, apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini. Aku menebak-nebak 

Mbah Kakung sepertinya tidak mempunyai banyak teman. “Mbah Kakung itu juga nggak 

mau ngerepotin orang. Padahal anaknya sendiri ingin ngasih uang tiap bulan ke orangtua, 

Mbah Kakung nggak mau. Malah bilang kamu kan baru punya bayi, itu uangnya bisa 

dipakai buat keperluan bayi. Ya kamu itu bayinya, Mbak.” Tutur Mama sambil masih 

menatap nanar tulisan di batu nisan itu. Sifat Mbah Kakung yang satu ini masih aku 

pegang teguh sampai sekarang. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Aku harus bisa 

berdiri di atas kakiku sendiri. 

Matahari tepat berada di atas kepala kami. Beberapa pengunjung lain sudah mulai 

beranjak pergi meninggalkan pemakaman. Banyak yang tidak langsung pulang dan 

mengunjungi monumen yang menjulang di tengah-tengah kawasan pemakaman. Ada 

juga yang mulai ber-swafoto sambil mengelilingi batu nisan. Mulai terdengar kericuhan 

kecil untuk melihat hasil foto dan langsung minta dibagikan ke gawainya. Aku hanya 

menggeleng-gelengkan kepala melihat fenomena itu sembari mengumpulkan buku surat 

yasin yang tertumpuk pada ujung makam. Papa bangkit dari duduknya, membawa botol 

berisi kopi hitam, dan pergi menuju parkiran mobil. Petugas makam yang sibuk 

mengumpulkan kursi dan ember sudah melirik-lirik ke arah kami yang nampak sudah siap 
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pergi. Namun Mama tidak akan pernah siap pergi. Jika memungkinkan, pasti Mama ingin 

berlama-lama di makam Mbah Kakung. Mungkin mengenang masa-masa hidup Mama 

saat masih ada Mbah Kakung. Enaknya memiliki sosok bapak yang melindungi dan tidak 

pernah memaksa kehendaknya. Hangatnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang 

bapak yang dapat merangkul anak-anaknya. Untungnya Mama tidak terbiasa naik 

kendaraan umum dan kami sekeluarga hanya memiliki satu mobil. Kalau aku dan Papa 

ingin pulang, Mama terpaksa mengikuti kemauan kami. Aku merogoh uang dua puluh 

ribu dari dompet dan melambaikan tangan ke petugas makam itu. Mama masih saja 

meratapi makam Mbah Kakung. Tiap tahun, pasti dia mengambil tiga buah batu dari 

makam. Buat kenang-kenangan katanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Mbah 

Kakung di hati Mama, bahkan Papa sekalipun. 

“Pak, titip makam ya. Tolong dirawat.” 

“Makasih ya, Mbak. Bapak kemana, Mbak?” 

“Oh, udah duluan tadi. Nggak enak, kita parkir ngehalangin mobil orang. Takutnya 

yang punya mobil udah mau pulang, Pak.” 

“Iya, Mbak kalau lebaran gini ramai betul. Kadang kami juga kewalahan bawain 

kursi sama air tiap kali ada yang berkunjung.” 

“Makasih banyak ya, Pak. Saya sama Ibu pamit dulu. Ayo, Mah. Udah ditunggu 

Papa di mobil.” 

Wangi khas pemakaman melambaikan tangannya dibalik punggung kami. 

*** 
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“Ayo-ayo sudah azan, nggak boleh minum lagi. Sudah niat puasa kan, Mbak?” 

“Kata siapa?” 

“Kata Mama Dede kemarin di TV. Ayo gelar sajadah. Terus panggil Papa tuh di 

kamar. Kita sholat sama-sama.” 

Aku paling benci disuruh-suruh begini. Segala hal yang berkaitan dengan Papa 

pasti harus aku yang meminta. Bagai burung hantu, aku diminta mengantarkan pesan 

yang bisa Mama sampaikan sendiri. Aku paham perasaan Hermione saat menyampaikan 

pesan Harry ke Ron dan pesan Ron ke Harry saat mereka tidak mau berbicara satu sama 

lain pada film Harry Potter and the Goblet of Fire. “I’m not an owl!” Ingin aku teriak ala 

Hermione ke Mama, tetapi aku urungkan niat.  

Memang bukan salah Mama karena Papa memang tidak pernah mendengarkan 

Mama. Papa tidak melakukan hal-hal yang Mama minta. Atau melakukan hal-hal yang 

mama minta beberapa jam kemudian. Bahkan beberapa hari kemudian! Aku tidak 

mengerti apa yang salah diantara mereka. Setelah aku balik dari perantauan selama 8 

tahun, cara komunikasi mereka sama sekali tidak efektif. Mama senang sekali aku pulang 

karena aku bisa menjadi burung hantu untuk menjembatani komunikasi mereka yang 

sudah rusak parah. Awalnya aku senang-senang saja menjadi burung hantu, namun lama 

kelamaan hal ini sangat membosankan dan juga payah! Pernah suatu hari aku pergi 

seharian. Mama meneleponku berkali-kali dan memang aku tidak sempat 

mengangkatnya. Ketika telepon yang ke-13 kalinya aku angkat, Mama memintaku untuk 

menelepon Papa untuk mengganti galon air minum. Ya Tuhan! Padahal kedua orang itu 

sedang berada di atap yang sama. 
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Papa tidak banyak bercerita sehingga sekarang aku tidak begitu mengenal Papa. 

Aku ingat, sewaktu aku masih kecil, Papa teman yang mengasyikkan. Papa dan aku sama-

sama senang bermain Play Station. Untuk ukuran orang dewasa, Papa termasuk jago 

bermain. Berbeda dengan Mama yang memilih permainan Land Before Time dimana 

dinosaurus berlari otomatis. Kita hanya perlu menekan tombol agar dinosaurus itu 

melompat atau menghindari rintangan ke kanan dan ke kiri. Aku dan Papa senang sekali 

bermain Crash Bandicoot N Sane Trilogy. Papa paling senang kalau Crash sudah dikejar-

kejar bola atau beruang kutub raksasa. Aku ingat betul saat sedang ujian sekolah, aku 

bersibuk diri dengan buku pelajaran sedangkan Papa bermain Crash Bandicoot di ruang 

tamu. Saat itu aku ingin cepat-cepat lulus sekolah agar bisa bermain Crash Bandicoot 

sepuasnya. Sayangnya Play Station itu dijual saat aku baru masuk sekolah menengah 

pertama. Keceriaan Papa juga ikut raib, hanyut, terbawa Play Station kesayangan kami. 

Sejak saat itu, kami tidak pernah bermain bersama lagi. Aku sibuk dengan masa remajaku 

dan Papa sibuk mencari uang untuk memenuhi tagihan-tagihan bulanan kami. 

Seandainya aku bisa mengganti Play Station itu dengan benda lain sebagai wadah 

komunikasiku dengan Papa. Sayangnya aku tidak menggantinya sampai detik ini. 

Aku membuka pintu kamar dan menemukan Papa sedang memainkan gawainya. 

Papa memang senang membaca cerita yang entah menceritakan kisah apa di website 

yang juga entah apa itu. Papa seperti punya dunianya sendiri jika sedang membaca cerita 

itu. Bukan hal yang mengejutkan bagiku menemukan Papa sedang tiduran telantang dan 

membaca sesuatu digawainya tanpa melihat ke arahku. Bau aneh lah yang mengejutkan 

penciumanku dan membuat sedikit mual. Apa aku kurang banyak menggunakan karbol 

saat mengepel semalam? Tetapi kamarku tidak berbau aneh begini. Cuping hidungku 

kembang kempis mencari asal muasal bau itu. Tak sempat menemukan sumber bau busuk 

itu, Mama sudah berteriak dari ruang tamu. Akhirnya aku dan Papa memenuhi panggilan 

sholat Mama yang mengalahi azan masjid.  
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Namun aku tidak bisa berkonsentrasi sholat karena bau busuk itu seperti menetap 

di dalam hidungku. Kenapa ruang tamu menjadi bau busuk begini? Aku mengusap-

ngusap hidung agar wangi mukenah dapat mengalahkan si bau busuk. Apa Mama tidak 

merasakan bau busuk ini? Untunglah sekarang sudah tinggal sesi berdoa. Aku berdoa 

agar aku tidak muntah dan membatalkan puasaku yang baru berjalan 10 menit. Mataku 

mulai berkunang-kunang dan kepalaku mulai pening. Aku menatap Papa yang menjadi 

imam dan duduk di depan aku dan Mama. Seperti ada yang aneh, tapi apa ya? Astaga! 

Papa masih memakai baju yang sama. Aku yakin sekali Papa hanya punya satu baju 

bertuliskan “Wonderful Indonesia” dengan corak hijau putih itu. Baju itu kini sudah lecek 

sana-sini dan bahkan warnanya sudah agak kekuningan pada bagian ketiak. Apakah Papa 

sudah mandi? Aku yakin sekali sumber bau busuk ini dari aroma tubuh Papa. Oh Tuhan, 

bagai mayat hidup! 

“Disuruh ganti baju aja nggak mau, Mbak. Apalagi disuruh mandi.” Mama 

terkekeh-kekeh melihat aku menutup hidung saat Papa mendekat ke arah kami. 

 

Tangerang Selatan, 10 Mei 2020 

Biar bagaimana pun, ikatan darah tidak akan bisa ditolak. Walau pun jantung tak 

lagi berdetak.  
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Candra Naya 
 

ika reinkarnasi itu benar, aku ingin menjadi kucing betina liar untuk 

kehidupan selanjutnya. Aku bisa melahirkan beberapa ekor kucing, 

menyusuinya, mencarikannya beberapa potong ikan curian, sampai mereka 

bisa mencari makan sendiri. Aku tidak perlu repot-repot mendidiknya untuk menjadi 

individu bermartabat. Tetapi justru itu peran orang tua dari makhluk egois Homo sapiens. 

Peran ini kurang lebih membuat aku merasa dibesarkan dalam bui. Seperti dicekoki batu 

bata dan harus menelannya bulat-bulat. Orang tuaku sudah menyusul peran Tuhan 

sebagai penentu takdir. Mereka tidak percaya jika aku bisa sukses dengan menjadi 

J 
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penulis. Mereka tidak menghormati keputusanku untuk sekolah magister di Perancis. 

Mereka tidak membiarkanku memilih pasangan hidup yang aku cintai. Mereka tidak 

pernah melibatkan aku untuk membahas masa depanku sendiri. Mereka hanya bisa marah 

dan menghukumku ketika aku berbuat salah. Padahal, negasi dari semua yang mereka 

lakukan adalah cara terbaik untuk membesarkan seorang anak. 

*** 

Semua kenangan buruk selama 26 tahun muncul kembali ketika pria ini 

memelukku. Dia memelukku hangat, walaupun aku membalasnya dengan segan. 

Badannya yang tinggi besar harus sedikit membungkuk agar bisa mendekap tubuhku 

lebih erat. Aroma kayu cendana tercium, membuatku tertegun beberapa saat. Aku 

lemparkan pandangan. Arah jam 10, ada dua pegawai hotel sedang sibuk menatap layar 

komputer di meja resepsionis. Oh, ada satpam berdiri di dekat pintu lobi tanpa 

memperdulikan kami. Detik demi detik, aku mendengar nafas pria ini mulai memburu. 

Dadanya naik turun, membuatku melepas paksa pelukannya. “Promise me you will contact 

me soon?” matanya lembut mengantarkan kepergianku. “See you later, Peter.” Pergi dari 

sana Riviera! Percepat langkah dan tidak usah menoleh lagi! Langsung menaiki jembatan 

penyeberangan dan segera memesan ojek online. Tujuan. Kemana aku akan pergi? Sejauh 

mungkin dari pekarangan Gedung Candra Naya. 

*** 

Rumah merupakan tempat dimana hatimu berada. Aku setuju dengan pepatah ini, 

walaupun aku belum menemukan rumah yang tepat. Seperti orang yang ingin membeli 

barang, aku mencari referensi rumah dengan berbagai cara. Berkunjung ke Gedung 

Candra Naya salah satunya. Gedung ini pernah dijadikan rumah oleh tokoh Tionghoa 

pada abad ke-19. Sayang sekali aku belum pernah bertemu tokoh Tionghoa ini. Mustahil 
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untuk memastikan apakah hatinya pernah bernaung di gedung ini. Namun, menyambut 

kelahiran anak dengan membangun Candra Naya cukup membentuk interpretasi “rumah” 

dalam benakku. Rumah sederhana dengan dua daun pintu menyambutku. Pintu 

merupakan saksi pertama bagi sebuah rumah. Anggaplah pintu mempunyai indera 

pengelihatan, maka dia bisa mengenali siapa saja yang masuk dan keluar melalui dirinya. 

Bahkan dia bisa menghitung berapa kali orang tersebut bolak balik dalam sehari! Jika 

pintu mempunyai indera pendengaran, setiap langkah-langkah pasti sanggup dia kenali. 

Oh, langkah kecil-kecil dan terburu-buru, pasti si anu! Bagaimana dengan indera perasa? 

Pintu Candra Naya menyambutku dengan dua Pa Kua besi berlapis emas. Ornamen yang 

berfungsi sebagai pengetuk pintu ini berbentuk segi delapan, melambangkan delapan 

penjuru mata angin. Pa Kua dipercaya dapat mengusir roh jahat dan pengaruh buruk bagi 

seisi rumah. Aku bersyukur Pintu memberiku jalan masuk. Indera perasanya masih 

berfungsi dengan sangat baik. 

*** 

“I would like to give you, but it’s at my room. The hotel is just there. It won’t take 

long.” Peter menawariku minyak pijat dari Mesir. Apakah layak seorang perempuan masuk 

ke kamar hotel seorang laki-laki yang baru dikenalnya selama lima menit? Namun, hotel 

juga merupakan rumah singgah bukan? Bukankah aku sedang mencari referensi sebuah 

rumah? Aku mengiyakan tawarannya dan kami pergi bersama dari Gedung Candra Naya 

dan memasuki hotel bintang empat itu. Aku membiarkannya jalan di depanku seolah-

olah dia menuntunku. Sebetulnya aku bukan perlu dituntun, namun aku ingin mengecek 

tas dan mencari pisau lipat. Ah untunglah aku membawanya dan langsung aku selipkan 

ke dalam saku parka. Pria ini mengaku seorang politisi Mesir yang sedang dinas sendirian 

di Jakarta. Seperti semua politisi, dia memang banyak bicara dan bisa mengkait-kaitkan 

satu hal ke hal lain sampai-sampai dia bisa menawarkan minyak pijat itu. 



46 
 

*** 

Kami sampai di depan pintu kamarnya. Aku melihat sebuah kardus, sepertinya 

bekas kiriman paket karena sudah terbuka paksa di salah satu sudutnya. Betul bahwa 

namanya Peter, seperti tertulis pada kardus itu. Sembari dia menempelkan kartu pada 

scanner pintu, aku membuka lebar-lebar telingaku. Tidak ada orang lain lagi di lantai 20 

ini. Pintu terbuka, dia mempersilahkan aku untuk masuk. Mejanya sedikit berantakan 

dengan beberapa benda, termasuk sebuah kotak merah. Sebuah jas berwarna abu-abu 

tergantung pada kursi. Kopernya dalam keadaan tertutup rapih. “What a nice room, Peter.” 

Dia hanya tersenyum dan mulai memainkan sebuah lagu instrumental dengan volume 

cukup kencang dari gawainya. Diperhatikan dari nadanya, sepertinya ini lagu timur 

tengah. Aku tahu dia hendak membuat santai suasana. “You have to try this, this is very 

expensive.” sambil membuka kotak merah yang ternyata di dalamnya berisi empat botol 

minyak berukuran 200 ml. Segel minyak dengan label “Cleopatra” dibuka, lalu Peter 

menyodorkan pipetnya kepadaku. Aku berikan punggung tanganku dan dia meneteskan 

sedikit minyak itu sambil menyuruhku untuk mencium aromanya. Tidak wangi sesuatu 

apapun, tidak ada perasaan yang berubah. “You know that Egyptian King used a crown? 

This oil was used for the crown. And you can imagine, at that time, the King had so many 

wives? This oil was also applied for serving his wives. For an excellent performa” Jantungku 

mulai berdegup kencang seiring darah yang mengalir deras. Ada tekanan ganjil pada 

otakku, seperti yang dialami para astronot. Astronot mengalami perubahan fisiologis 

akibat tidak adanya gravitasi di angkasa luar. Aku bukan astronot dan sekarang aku sangat 

merasakan gaya gravitasi itu. Jiwaku serasa diikat pada sebuah jangkar dan dilempar 

bebas ke samudera. 

*** 
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Aku suka sekali menulis, menceritakan hal-hal yang aku ketahui, resahkan, dan 

kesalkan. Menulis adalah salah satu sarana untuk mengangkat fenomena yang perlu 

diketahui masyarakat luas. Aku tidak akan bisa menulis jika jarang membaca buku. Saat 

membaca buku, mustahil untuk menghafal mati semua isi buku tersebut. Aku hanya 

mengingat hal yang menurutku penting, walaupun aku selalu berkonsentrasi saat 

membaca setiap kalimatnya. Memang begitulah cara kerja otak kita. Otak akan menekan 

laju informasi tidak penting, sehingga informasi penting akan muncul ke permukaan 

sehingga akan lebih kita ingat seiring berjalannya waktu. Mekanisme ini terjadi tidak harus 

pada sebuah buku. Membaca sebuah iklan di dalam gerbong Commuter Line juga bisa. 

Lebih baik lagi jika membaca petunjuk yang ada di dalam gerbong. Petunjuk-petunjuk ini 

dicetak dalam beberapa warna, seperti kuning, biru, ada yang merah. Warna merah akan 

lebih diperhatikan dibanding warna kuning, apalagi biru. Warna merah terkesan kuat, 

sebuah larangan, sebuah bahaya. Sayangnya, tulisan “Tempat Duduk Prioritas” di cetak 

dengan warna biru. Pantas saja banyak penumpang tetap duduk di sana. 

Aku tidak akan duduk di tempat prioritas, karena aku masih muda dan tidak hamil. 

Bahkan, umur biologisku jauh lebih muda dari umur asliku. Aku akan melakukan apa saja 

untuk menunda penuaan, termasuk olahraga aerobik. Aku selalu jogging setiap pagi dan 

harus mencapai target 10.000 langkah sehari. Setiap minggu aku berenang, walaupun 

akan dimarahi karena kulitku semakin menghitam. Tidak jarang aku mengecoh orang-

orang yang tidak mengenalku. Seringkali dikira masih kuliah, bahkan pernah seorang 

tukang ojek mengira aku masih sekolah. Peter menebak umurku 23 tahun. “I thought 

Indonesian women are already married on your age.” Aku dapat melihat kilatan di matanya 

walaupun dalam keadaan minim cahaya pada sebuah elevator, menuju lantai 20. “Well, 

most of them, but not me. I wanna be focus on my career.” Aku bisa membaca pikirannya, 

bergema-gema di dalam kepalaku. Dia mengira aku masih perawan dan dia senang akan 
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hal itu. Seharusnya aku melihat warna merah sejak dia mulai mengajakku bicara di 

Gedung Candra Naya. 

*** 

“C’est le ticket. Merci. Bonne soiree!” Betapa rindu mendapatkan salam setiap selesai 

transaksi berbelanja. Rindu diprioritaskan sebagai pejalan kaki. Rindu dengan keju 

Camembert! Satu tahun membangun mimpi di Perancis, walaupun akhirnya aku jatuh di 

atas bintang-bintang. Pulang tanpa membawa gelar tidak mengapa. Mencapai mimpi 

memang perlu strategi karena mimpi bukanlah sebuah undian. Tidak mungkin dicapai 

dengan cuma-cuma. Aku perlu strategi yang lebih matang dan sebisa mungkin fokus. 

Fokus kepada mimpiku, bukan penghambatnya. Seandainya saja aku langsung mulai 

sekolah magister setelah aku lulus sarjana, pasti akan lebih mudah. Semakin 

bertambahnya umur, akan semakin sulit untuk belajar. Dibandingkan anak-anak, bagian 

otak orang dewasa tidak banyak yang aktif saat menerima pelajaran. Tak heran mengapa 

orang dewasa tidak bisa dinasihati, termasuk klien-klien orang tuaku. 

Mungkin karena amat sangat rindu dengan Perancis, aku mau mengobrol dengan 

Peter. Dia seorang “bule” berumur kira-kira 45 tahun, berkacamata, mengenakan kemeja 

biru kotak-kotak, celana jeans, dan pantoefel hitam. Rambutnya cepak, kecoklatan, tidak 

beruban, dan klimis. Pada satu sisi, penampilan Peter mengingatkanku kepada Papa. Pada 

sisi lain, setelah kami berbicara 5 menit sepertinya dia tipikal seorang sugar daddy. Sugar 

daddy adalah seorang pria dengan kemampuan “mind-control” parasite. Begini teorinya, 

ada parasit yang dikenal dengan nama Toxoplasma. Tikus secara alami akan menghindari 

predatornya, yaitu kucing. Namun, tikus yang terinfeksi Toxoplasma malah mendekati 

kucing dan membiarkan dirinya dimakan. Mengapa? Inang Toxoplasma yang sebenarnya 

adalah kucing sehingga dia bisa memenuhi siklus hidupnya. Sugar daddy membuat 

perempuan peliharaannya merasa terangkat derajatnya karena dibelikan berbagai barang 
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mewah. Merasa derajatnya terangkat, perempuan ini akan tenang-tenang saja berada di 

sekitar sugar daddy. Pada akhirnya, siklus hidup sugar daddy akan terpenuhi karena 

sperma dikeluarkan melalui aktivitas menyenangkan. Bukan saat terbangun di pagi hari 

setiap bulannya, bukan pada sebuah lubang yang tidak lagi rapat dan sudah kering. Sugar 

daddy tidak akan rugi dengan mengeluarkan “uang receh” selama perempuan muda 

masih bisa membuatnya senang. Perempuan muda itu justru sedang menginvestasi 

kerugiannya pada masa tua kelak. 

*** 

Kami bicara macam-macam. Pada dasarnya, Peter orang yang menyenangkan dan 

pada saat bersamaan juga kesepian. Omong-omong aku juga kesepian, jadi memang 

nyaman saja berbincang dengannya walaupun latar belakangku bukan politik. 

Mengetahui aku belum bekerja tetap, dia membahas asuransi yang dimiliki negara untuk 

pekerja yang di PHK. Bedanya, negara maju mampu menyediakan asuransi untuk 6 dari 

10 orang, sayangnya negara berkembang hanya mampu menyediakan untuk 1 orang. 

Setiap kalimatnya selalu diiringi kata-kata untuk menyemangatiku agar sekolah lagi di 

Perancis. Bagai kelelawar yang mampu meniru suara, aku serta merta memujinya sebagai 

politisi yang rendah hati. Sudah lama sekali aku tidak berdiskusi seperti ini. Dia 

memberikanku nomor teleponnya alih-alih memberikan email. Aku mencatatnya di 

gawaiku. Hanya sampai menyimpannya. 

*** 

Kepalaku berdenyut-denyut, tetapi aku berusaha untuk mengontrol diri. “Peter, 

thank you so much. But I really need to leave now. It’s about to rain.” Aku melihat awan 

gelap mulai menguasai langit dari jendela besar di salah satu sisi kamarnya. Peter tampak 

terkejut dan terheran-heran karena aku masih bisa berdiri tegap dan melangkah ke arah 
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pintu. “Ah yes, but don’t forget these oils. These are for you. I think I like you. You are, you, 

I think we have something in common.” Aku tersenyum simpul sambil menoleh ke arahnya, 

“But I don’t have something in return, Peter. I don’t deserve these expensive oils.” Dia 

menyusulku dan menyodorkan kotak merah itu kepadaku. “Please? I will walk you to the 

lobby”. Dasar politisi bodoh, Riviera Wijaya tidak pernah tertarik pada pria! 

 

Tangerang Selatan, 19 April 2020 

Wanita tidak ditakdirkan sebagai objek. Beruntunglah mereka yang bisa 

memanfaatkan apa yang telah dikaruniai.  
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Skenario Pertama 
 

ku bisa kok hidup tanpa keluarga. Apalagi tanpa Ayah yang suka marah-

marah seenaknya. Dikira uang cuma mengalir dari dia aja apa? Aku bisa 

kok cari uang sendiri. Aku menuding wajah ayahku yang mulai merah 

padam. “Mulai hari ini aku pergi dan nggak akan kembali ke rumah lagi. Jangan pernah 

cari aku dimana!” Langkahku mantap ke luar rumah dengan satu tas ransel berisi baju 

secukupnya. Aku banting pintu rumah dengan segala energi yang meluap-luap dalam 

dadaku. Suaranya menggelegar, tepat pukul 12 malam. Belum waktunya sahur, pasti 

membangunkan beberapa tetangga yang sedang tertidur lelap. Sayup-sayup terdengar 

A 
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isak tangisan Mamah. Kasihan Mamah, bisa hidup dengan monster seperti Ayah. Monster 

yang selalu marah dan main tangan. Sudah cukup badanku biru lebam selama 22 tahun. 

Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Hidup yang baru. 

Kehidupan baru pun dimulai tanpa sang monster. Tanpa ada yang mengatur, 

melarang, memarahi, dan yang paling penting, memukul! Aku manusia bebas! Walaupun 

malam ini dingin, keringat membanjiri tubuhku. Aku mengecek gawai, tidak ada pesan 

dari siapa pun. Pojok kiri atas layar menunjukkan pukul 01.03. Tanpa sadar aku sudah 

berjalan selama satu jam! Aku berhenti sejenak di depan minimarket 24 jam sambil 

menentukan akan menginap dimana malam ini. Sebatang rokok akan membuat pikiranku 

sedikit jernih. Ah, aku hanya membawa beberapa lembar lima puluh ribu yang sempat 

aku ambil dari simpanan. Bahkan dompetku tertinggal di atas meja makan! Tengah malam 

begini, disaat orang-orang tertidur, aku harus menerpa dinginnya angin dan tenggelam 

dalam gelapnya langit tanpa tujuan. Kemana saja lah dulu yang penting jauh dari rumah. 

Hanya berbekal ijazah SMA, nasibku pasti bagai pasang surut ombak di lautan. Ah, 

aku rindu sekali melihat laut. Rindu bermain air, berjemur sampai gosong, dan rindu sekali 

menuliskan inisial “M & E” di atas pasir. Tahun lalu, aku dan Mera pergi ke Belitung selama 

seminggu. Kami sama-sama menyukai pantai. Setiap hari kami pergi dari satu pantai ke 

pantai lain, mengelilingi Pulau Belitung. Dia tidak keberatan mengendarai motor karena 

keuangan kami terbatas. Keuanganku terbatas. Aku ingat betul, mulai dari perjalanan ini 

sampai detik ini, Mera lah yang memenuhi semua kebutuhanku. Kekuranganku. Dia tidak 

pernah menagihnya atau bahkan mencatatnya. “Gantinya nanti aja, biayain semua biaya 

nikah kita nanti ya.” Aku tertawa dan membayangkan hidup bersama Mera dalam satu 

atap, setiap hari, sebagai suaminya. Sepertinya Mera benar-benar sudah berlabuh dan 

tidak ingin mencari laki-laki lain. Hanya dengan modal cicin perak dan kata-kata romantis 

bisa membuat wanita seperti itu ya? 
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Biar bagaimana pun, aku tetaplah seorang laki-laki. Mana mungkin sepenuhnya 

bergantung pada Mera. Apalagi aku mengaku masih melanjutkan kuliah yang sebenarnya 

sudah kutinggalkan lama. Aku tidak cerita kepada Mera tentang hal ini. Dia sedang 

melanjutkan sekolah pasca sarjana, mana mungkin dia mau bersamaku yang tidak kuliah? 

Aku takut dia pergi. Aku tidak ingin Mera pergi. Aku harus bisa menutupi ini dengan baik. 

Sengaja aku juga tidak cerita masalah ini kepada teman-temanku. Tidak ada orang yang 

bisa pegang rahasia bukan? Ah, aku harus membuat skenario. Sepertinya, kisah 

mahasiswa tingkat akhir yang pergi dari rumah sehingga terpaksa harus bekerja cukup 

menyedihkan bukan? Pagi sampai sore harus ke kampus dan mengerjakan tugas akhir, 

malam harus bekerja. Ah, kondisinya kurang tidur sehingga imunitas menurun. Fisik 

kelelahan dan jadi gampang sakit. Pasti Mera nggak tega. Oh, tambah dengan maag yang 

suka kambuh, agar Mera selalu belikan makanan sehingga aku tidak telat makan. Baiklah, 

urusan makan pasti akan beres. Tetapi, kerja dimana yang bisa shift malam terus? 

Warung internet. 

Malam itu aku berjalan 10 kilometer dan langsung bertemu dengan general 

manager. Mulailah aku bekerja di tempat aku pernah menjadi pelanggan setia. 

*** 

Tiga tahun sudah aku menjadi kasir sekaligus office boy di warnet. Gajinya kecil 

sekali untuk memenuhi kebutuhanku. Namun, aku cukup nyaman bekerja di warnet. Aku 

bisa menumpang tidur di sini, jadi bisa menghemat biaya kos. Terlebih lagi, aku bisa main 

sepuasnya di luar jam kerja, sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan selama di rumah. Aku 

hanya perlu memikirkan uang makan, laundry, dan rokok. Untunglah Mera masih 

memberikan suntikan dana setiap kali aku kehabisan uang di tengah bulan. Apalagi 

dengan alasan perlu ongkos ke kampus, perbanyakan kuisoner, membeli souvenir 
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responden, peminjaman kemeja untuk sidang, perbanyakan skripsi, dan segala tetek 

bengek lain yang membuat Mera memberikan uangnya tanpa pikir panjang. Bahkan dia 

tidak menanyakan seperti apa bentuk skripsiku. Semenjak aku pergi dari rumah, Mera 

memang berjanji akan menjagaku seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga pada 

umumnya, dia juga sudah mulai bawel untuk menyuruhku mengganti pekerjaan. 

Menurutnya, pekerjaan ini tidak layak. Bagaimana menjelaskan kepadanya kalau aku 

nyaman bekerja di sini? Ya, aku membuat skenario kalau aku baru lulus dan sengaja tidak 

mengikuti wisuda karena tidak ada biaya. Ijazahku belum bisa keluar jika belum wisuda. 

Sengaja hal ini aku dramatisir karena teman-teman Mera sudah mencium keanehan 

dalam ceritaku. Mereka mulai mempertanyakan kelulusanku dengan keingintahuan 

mereka tentang foto wisudaku. Peduli apa mereka? Skenarioku harus lebih bagus lagi. 

*** 

Jari-jariku berhenti di atas keyboard. Seperti penari ronggeng yang lupa dengan 

gerakan selanjutnya. Aku mencoba mengingat-ngingat apa yang salah selama 7 tahun 

hubungan kami. Aku pejamkan mata, memutar jarum jam, mengulang setiap detik 

kejadian-kejadian yang masih terekam jelas di bilik ingatanku. Ini bukan tentang 

egosentris, tetapi aku merasa bahwa bukan aku yang salah. Bukan salahku jika dia menjadi 

psikopat yang jago berbohong. Bukan salahku jika dia termakan oleh pikirannya sendiri. 

Degup jantungku terasa cepat. Sekarang suara tangisannya menggema di otakku. 

Tangisan yang meledak ketika aku membongkar semua skenario bangsatnya. “Kreeeek.” 

Suara pintu kamar yang terbuka menyadarkanku. Aku berada di depan layar laptop yang 

dipenuhi skenario, di sebuah ruangan yang didominasi jendela kaca. Matahari terbenam 

membuat ruangan ini berwarna jingga keemasan. Kain tenun flores berwarna marun 

menggantung pada salah satu sisi dinding, membuat ruangan ini terkesan lebih hangat. 

“Mera, sayang, ayo makan. Lanjutin nulisnya nanti abis makan malem, oke?” Aryo 
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memelukku dari belakang dan mencium rambutku. Aku bangkit dan menggandengnya 

ke ruang makan. Kursor pada layar laptop masih berkedip-kedip, menunggu kejujuran 

seperti aku yang dulu. 

 

Tangerang Selatan, 7 Mei 2020 

Memulai dari awal memang sulit, namun menyatukan kepingan guci yang terpecah 

belah adalah membuang waktu sia-sia. Tidak akan sempurna. 

  



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latte Cookies Isi Tiga 

ari Raya Idul Fitri a.k.a lebaran merupakan hari besar bagi umat muslim. 

Aku pribadi sangat senang jika hari kemenangan ini tiba. Seluruh 

keluarga besar dari Palembang akan datang ke Jakarta. Biasanya kami 

semua berkumpul dirumahku. Kebetulan ayahku adalah kakak paling tua. Kami tidak 

menganut sistem “mudik”. Maklum, kakek dan nenek sudah lama meninggal. Lagi pula 

keluarga yang di Palembang lebih suka ke Jakarta. Jakarta sangat sepi saat Idul Fitri. Kamu 

mau foto di tengah jalanan Sudirman juga tidak ada yang mengusir. 

Kaftan merah muda membalut tubuhku yang ramping. Pashmina putih 

kusematkan untuk menutupi rambutku. Mau pakai sepatu apa hari ini? Aku segera 

H 



57 
 

memilih flip flop putih ketika suara berat ayah memanggil. “Ika, sebentar lagi sholat 

dimulai. Kamu pakai apa saja tetap cantik.” Ayah perokok berat. Sehari bisa satu bungkus 

rokok kretek. Biar bagaimana pun aku sangat menyayanginya. Bagiku, ayah adalah 

pahlawan. Setelah ibu meninggal, ayah yang selalu mengurus semua keperluanku. Dari 

mengganti popok sampai membuatkan susu hangat pukul 3 pagi. Sekarang, hampir 

seluruh rambutnya mulai memutih. Matanya yang tampak lelah selalu menatapku lembut. 

Aku senang sekali karena beberapa sepupuku sudah punya anak. Jadi aku bisa 

bermain dengan keponakan – keponakanku. Aku suka anak kecil. Mereka sering bertanya 

mengapa ini itu dan aku selalu bisa menjawabnya. Pertanyaan paling lucu dari keponakan 

pertamaku, Mika. “Onty, kalau burung terbang pakai sayap, balon terbangnya pakai apa?” 

Bahkan aku tidak pernah berhenti mengajak mereka mengobrol. Aku selalu menjelaskan 

benda-benda yang ada di sekitar kami. “Lihat tidak benda yang bergerak di langit? Itu 

burung. Sekarang tampak kecil karena burung itu jauh dari kita. Jika burung itu terbang 

ke arah kita, maka lama-lama akan semakin besar.” Mika mengangguk pelan. Sebenarnya 

burung tersebut bisa dianalogikan dengan suatu masalah. Jika masalah itu belum kamu 

alami sekarang, masalah itu tampak kecil. Masalah akan terasa berat jika sedang kamu 

alami. Tapi jika sudah terlewati, masalah akan terasa ringan lagi. Jelas saja analogi ini tidak 

aku ceritakan ke mereka. Mereka belum perlu mengetahui masalah kehidupan. 

“Ika, kapan kamu mau kenalin calonnya?” Ini lah pertanyaan yang aku paling benci. 

Aku tahu aku sudah berumur 29 tahun, tetapi apakah pertanyaan seperti itu akan 

membantu? Calon apa? Calon gubernur? Ingin sekali rasanya kembali menjadi anak kecil 

dan bergabung dengan keponakan – keponakanku yang sedang bermain di halaman 

rumah. Namun aku tetap harus menemani uwak-uwak bawel yang sama sekali tidak 

membantuku menemukan jodoh. 
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Seandainya saja jodoh bisa dibeli. Aku sudah bekerja dengan gaji 15 juta per bulan. 

Aku sudah memiliki rumah sendiri. Aku sedang mencicil mobil. Aku punya saham di 

perusahaan besar dan punya satu brankas emas batangan. Aku tidak mengerti mengapa 

laki-laki tidak ada yang mau mencoba serius denganku. Setelah aku bawa ke rumah untuk 

bertemu ayah, pasti mereka pergi meninggalkanku. Mereka hanya ingin serius dengan 

hartaku. Tuhan, beli jodoh di mana? Ah sudahlah. Aku sedang ingin menyendiri. 

Aku izin sebentar ke ayah untuk pergi membeli cemilan. Kebetulan, kue lebaran 

sudah habis dilahap keponakan-keponakan. Para tamu masih mengobrol dengan asyik. 

Seperti sarang lebah, dengungan gosip-gosip keluarga menggema di ruangan. Perceraian 

sepupu jauh, anak autis dari adik ayah yang pertama, sampai sandal flip flop putihku yang 

dianggap tidak rapih. Bersyukurlah aku karena lebaran identik dengan kue. Aku jadi 

memiliki alasan untuk menyendiri sebentar. Aku laju mobilku ke kafe dekat rumah. Sepi 

sekali tidak ada pelanggan lain selain aku. 

“Mau pesan apa, Kak hari ini?” 

“Latte Cookies aja mbak tiga. Large size ya. Dibawa pulang.” 

Degup jantungku tak menentu ketika aku mendengar suara berat perokok.  

“Kalian jangan menanyakan jodoh kepada Ika. Saya tidak ingin menikahkan dia 

dengan laki-laki mana pun. Tidak ada laki-laki yang bisa menjaga Ika sebaik saya.”  

Bunyi toples pecah mengejutkan seisi ruangan. Latte cookies hanya tinggal 

remahan. 

*** 
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Sekitar 30 menit aku berada di ruangan sempit ini. Jika kamu manusia, kamu akan 

menamai ruang ini sebagai toilet. Aku sedang menunggu di toilet. Aku berdiri di 

depan closet duduk kusam dengan flush yang sudah tidak berfungsi lagi. Percayalah aku 

ingin segera keluar dari toilet ini. Bau pesing menyerbak di udara, membuat aku merasa 

air kencing melekat di tubuhku. Biasanya kecoa muncul dari lubang air. Syukurlah kali ini 

tidak. 

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Aku berdiri dan tidak sedang kencing. 

Aku juga bukan murid yang sedang ingin kencing tetapi tidak ada tempat untuk berlari. 

Aku sedang menunggu seseorang. Seseorang yang pernah membuatku terbang disaat 

dia menggandeng kedua tanganku. Seseorang yang pernah membuat aku meleleh saat 

dia mencium bibirku di bawah bulan purnama. Seseorang yang kemudian tidak ingin 

memiliki komitmen denganku. 

Pintu toilet berderit pelan seiring seseorang yang kutunggu 33 menit itu masuk. 

Seseorang ini langsung mencium bibirku dengan nafsu dan meremas-remas payudaraku. 

Bau pesing dan kecoa menguap dari pikiranku. Birahi. Kami bercinta kurang lebih 5 menit. 

Tentu saja dia tidak mengeluarkan sperma di dalam. Setelah itu dia membersihkan 

penisnya dan memberiku isyarat untuk menunggu. Kemudian dia keluar dari toilet. Aku 

hanya bisa menunggu. 

Kemudian aku mendengar bisikan seseorang yang aku tunggu dibalik pintu toilet. 

“Kamu bisa keluar sekarang. Sudah tidak ada orang.” Aku keluar dan langsung pergi dari 

kantor seseorang itu. Aku lapar. Bukan. Aku ingin mengalihkan kesedihanku. Mengalihkan 

rasa ibaku pada diri sendiri. Bercinta kok di toilet?! Bodoh sekali kamu Marni! Kebetulan 

dekat kantor ini ada kafe. Aku berjalan 10 menit dan langsung menuju kasir untuk 

memesan. 
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“Latte Cookies satu ya, Mbak” 

Tenggorokanku tercekat ketika lonceng di pintu masuk berbunyi. Seseorang itu 

masuk ke kafe sambil merangkul Aini, anakku. 

*** 

 

“Oi weekend lo kemane?” 

“Biasa ngapel ke tempat cewe gue.” 

“Bro, kalo lo kemana? Temenin gue nonton kek gitu.” 

“Yelaah. Ogah kaya homo nonton berduaan doang. Gue lagipula mau ngajak 

gebetan gue romantic dinner.” 

“Njir, sialan nih anak-anak ninggalin gue sendirian di kosan” umpat Baga dalam 

hati. Sempat terfikirkan olehnya untuk nongkrong di warung atap. Warung atap ini 

merupakan tempat nongkrong di dekat kampusnya. Biasanya mulai jam 8 malam sudah 

ramai canda tawa tak berguna dari mahasiswa-mahasiswa untuk sekedar melepas penat. 

Jangan tanya sampai jam berapa, karena memang tidak ada batas waktunya! Warungnya 

sempit, hanya terdapat 4 bangku panjang dan 2 meja panjang. Kalau lagi rame banget, 

bocah-bocah tongkrongan itu bisa sampai duduk di trotoar. Yang penting happy, mamen! 

Tapi Baga lagi nggak mood nongkrong. Badan Baga agak pegal-pegal setelah naik 

gunung. Nggak kebayang deh kalau harus duduk-duduk di trotoar tengah malem. Yang 

ada semaput dah! Alhasil, Baga menekan tombol power laptopnya dan mulai membuka 

folder bernama “Tugas”. “Nonton bokep aja kali ya? Ah tapi ngenes amat gue nonton 
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bokep malem minggu.” Anyway, Baga sengaja meletakkan film bokep di folder Tugas. 

Biar aman kalau ada yang kepo kumpulan film di laptopnya. “No no no! Nonton 

film action aja deh”. Baga gitu-gitu masih punya harga diri. 

Pastinya pada kepo kenapa Baga nggak pacaran. Muka Baga cakep. Sebelas dua 

belas sama Boy William. Rambutnya yang kecoklatan serasi dengan matanya yang coklat 

gelap. Mukanya pun bersih, nggak jerawatan. Nggak bakal bikin lo malu pacaran sama 

Baga. Miskin juga nggak. Baga punya motor Vixion. Jadi kalo punya pacar, Baga siap antar 

jemput. Badan udah oke. Baga paling merhatiin makanan yang masuk ke perutnya. Perut 

Baga memang nggak six pack, tapi nggak buncit kaya cowo-cowo kebanyakan. Baga juga 

punya otak. Di kampus, dia pernah masuk nominasi mahasiswa berprestasi. Nggak sampai 

menang sih, katanya males menyandang gelar begitu. Jadi beban. Pas udah masuk sesi 

final, Baga malah ngumpet di toilet kampus. 

“Jadi apa sih yang kurang dari Baga?” 

“Memang si Baga pernah pacaran?” 

“Ah homo kali dia!” 

“Yang bener lo?” 

Semua gosip tersebut sering kali lewat telinga Baga. Baga nggak peduli. Baginya, 

pacar bukan lah yang utama. Pacar gampang nyarinya. Dia ingin mencari pendamping 

hidup. Itu baru susah! Harus milih dengan bijak. Seperti bartender kafe langganan Baga 

yang ahli memilih biji kopi terbaik. Biji terbaik akan menghasilkan cita rasa kopi yang tiada 

dua. Lagi pula, Baga ingin berdamai dengan masa lalu. 
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Baga pernah punya pacar. Namanya Ami Rose. Namanya benar-benar Ami Rose. 

Baga tidak akan pernah melupakan nama itu. Usia Ami Rose 17 tahun (waktu itu). Mereka 

saling mengasihi satu sama lain. Baga sering sekali mengajak Ami Rose makan di kafe. 

Ami Rose sering memberikan hadiah-hadiah kecil setiap bulannya. Ami Rose sering 

mengajak Baga ke rumahnya. 

Namanya anak SMA, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Rumah yang selalu sepi 

membuat Baga dan Ami Rose ingin berbuat lebih jauh. Pertama-tama selalu 

menggunakan kondom. “Sakit, sepertinya nggak usah pakai gapapa ya?” pinta Ami Rose. 

Selanjutnya kondom hanyalah pajangan di meja belajar. Seks itu adiktif ya? 

Dua minggu terlambat menstruasi, Ami Rose mengandung anak Baga. Jantung 

Ami Rose berdegup kencang. Percaya tidak percaya, dia menggenggam strip tipis yang 

telah menunjukkan dua garis merah. Dia harus memberitahu Baga secepatnya. Tapi, apa 

yang harus dia katakan ke orang tuanya? Akan kah dia masih dianggap anak? Ami Rose, 

putri tunggal pengusaha tambang terbesar di Indonesia, hamil di luar nikah? “Ah mungkin 

Baga mau bertanggung jawab. Pasti mau. Baga kan cinta mati sama aku.” 

Ami Rose memberikan hasil test pack ke Baga setelah pulang sekolah di depan 

gerbang. Baga melihat dua garis merah pada strip tipis itu. Baga yang saat itu masih SMA 

merasa tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. 

“Emang gue gak tau lo main sama siapa aja, Mi? Giliran gini gue yang mesti 

tanggung jawab!” 

“Ga, aku tahu aku deket sama banyak cowo. Tapi ini beneran kamu Ga. Aku lagi 

mengandung anak kamu. Aku nggak tau lagi Ga harus gimana” Ami Rose mulai menangis. 

Matanya yang indah kini basah dengan air mata. Entah air mata buaya atau bukan. 
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Emang dasar Baga. Dia berusaha nggak peduli Ami Rose menangis atau pun hamil. 

Meski begitu, jantungnya berdegup kencang. “Gue? Jadi seorang ayah?” Batinnya. 

Keringat jatuh dari pelipisnya. Tangannya basah. Baga tidak bisa berfikir jernih. Baga 

menyalakan mesin motor dan meninggalkan Ami Rose begitu saja. Baga menancapkan 

gas dan melaju entah kemana. Kemana saja lah! 

Tak lama, gawai di saku celananya bergetar. Mungkin Ami Rose menelfon. Ingin 

meminta Baga menikahinya? Baga tetap melaju kencang motornya. Sampai akhirnya 

hujan turun, terpaksa Baga menepi. Kebetulan sekali, Baga menepi di kafe tempat dia 

menyatakan cinta kepada Ami Rose. Baga ingat sekali Ami Rose suka Latte Cookies di kafe 

ini. Sembari menunggu pesanan, Baga mengecek gawai. 36 missed call dari teman Ami 

Rose, 1 pesan singkat dari teman sekelasnya. 

“Ga dmn? Cpt ke rs medika skrg. Ami tabrak lari” 

Ami Rose binti Rosyidin 

Lahir 26 Juni 1996 

Wafat 8 Agustus 2013 

Sebuah nisan kayu yang masih basah. 

“Ami, ini aku bawain Latte Cookies kesukaan kamu. Kemaren aku beli ini buat kamu. 

Maafin aku, Mi.” Air mata mengalir di pipi Baga. Entah air mata buaya atau bukan. Setoples 

Latte Cookies penuh kenangan terlanjur dibeli. 

*** 
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Sekeping cookies bisa membuatmu lupa. Lupa akan kesedihan sampai lupa akan 

siapa dirimu. Pilihan lupa ini ada di kepala masing-masing manusia dengan penuh luka 

dan pengorbanan. Apakah kita masih bisa memilih? 

 

Dramaga, 29 November 2016 

Seringkali kita mencari pelarian, tidak perlu jauh-jauh. Makanan favorit selalu 

menghangatkan hati. 
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